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Catatan
Redaksi
R

asanya tak ada yang lebih membanggakan hati para
pahlawan di tempat peristirahatan abadinya, selain mengetahui
bahwa hasil perjuangannya berupa kemerdekaan bagi bangsa
ini diisi dengan hal-hal positif oleh para penerusnya. Salah satunya
adalah gagasan Indonesia incorporated.
Frasa Indonesia incorporated akhir-akhir ini memang sering
didengungkan. Incorporated sendiri merupakan sebuah konsep
tentang nasionalisme; tentang persatuan dan kesatuan dari seluruh
warga suatu bangsa, baik individual citizens maupun institutional
citizens, baik yang bergerak di sektor publik, bisnis, maupun
nirlaba. Bayangkan jika konsep ini berhasil diejawantahkan seluruh
komponen bangsa. Indonesia pasti bisa menjadi breakout nation
yang berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia.
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Negara,
tak dapat dipungkiri menyatukan BUMN dari berbagai lini bisnis
merupakan sebuah wujud dari Indonesia incorporated. Sinergisitas
antar BUMN dalam sebuah proyek bisnis di dalam maupun di luar
negeri menjadi hal nyata yang sedang digalakkan Indonesia.
Bahasan inilah yang kami sajikan pada topik utama edisi
November 2013. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami ingin
menunjukkan bahwa bangsa ini bisa menjaga amanah dari para
pendahulunya dengan sama-sama berkontribusi maksimal
membangun bangsa. Selain mendorong percepatan sejumlah
agenda pembangunan yang sedang berjalan, upaya ini sekaligus
berimbas pada perbaikan daya saing, serta memperkuat tatanan
ekonomi-sosial-poilitk-budaya.

Selamat membaca.
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Surat Pembaca

Berminat Menjadi Relawan Menabung Pohon

B

eberapa
kali
kami
melihat
kiprahPertamina di bidang CSR,
khususnya untuk penaman pohon
dengan targetnya menabung 100 juta pohon,
maka kami sangat tertarik untuk ikut serta
menjadi penggiat menabung pohon tersebut.
Kebetulan kami warga satu kampung
memiliki tanah kosong yang gersang dan
bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon
Pertamina. Bagaimana prosedur mendapatkan
pohon tersebut, dan adakah persyaratannya ?

Redaksi :
Terima kasih atas perhatian anda
terhadap aksi penyelamatan bumi dengan
mendukung kegiatan menabung 100 juta
pohon. Berkaitan dengan permohonan
anda, bisa mengakses www.twitgreen.com
atau menghubungi Pertamina Foundation
di Jl. Sinabung II, Terusan Simprug Raya,
Kawasan Pertamina Learning Centre
Simprug, Jakarta Selatan 12220

Prasetyo Handoko - Pemalang

Kapan OSN Dibuka ?

S

aya mahasiswi MIPA PTN di
Yogyakarta, sangat menantikan
kompetisi rutin bidang Sains yang
diadakan Pertamina setiap tahun yakni OSN
Pertamina. Tahun lalu, saya ikut serta dalam
kegiatan tersebut, meski hanya lolos sampai
tahap penyisihan tingkat propinsi. Tahun ini
saya ingin ikut kembali, tetapi kenapa tidak
ada berita ataupun pengumumannya. Apakah
OSN tahun ini absen, atau memang sudah
tidak ada lagi ? Mohon informasinya.
Sisca Maryunani – Yogyakarta

6
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Redaksi :
OSN Pertamina tahun ini tetap diadakan
namun jadwal penyelenggaraan kami
dekatkan dengan rangkaian HUT Pertamina
ke-56. Dan akhir Oktober lalu, kami sudah
mengumumkannya di berbagai media massa
serta langsung sosialisasi ke kampus.

Danang Pramono
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Highlight

Pertamina Partisipasi di
APOGCE 2013

J

AKARTA – PT Pertamina (Persero) turut berpartisipasi
dengan menjadi sponsor utama dalam The Asia Pacific
Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) 2013
yang diselenggarakan pada 22-24 Oktober 2013 di Jakarta
Convention Centre (JCC). Pameran dan konferensi migas
terbesar di Asia Pasifik ini diselenggarakan oleh Society
of Petroleum Engineers (SPE) bekerja sama dengan
Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI).
APOGCE 2013 dibuka oleh Kepala SKK Migas, Johanes
Widjanarko, Selasa (22/10) dengan tema “Maximising the
Mature, Elevating the Young”. Dalam sambutannya Johanes
mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi
industri migas, dalam informasi kepada investor dan pelaku
bisnis industri migas, sekaligus memberikan masukan
kepada pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat
meningkatkan industri hulu migas di kawasan Asia Pacific.
Direktur Hulu Pertamina, Muhammad Husen, menjadi
salah satu pembicara dalam panel diskusi eksekutif
mempresentasikan topik “Synergy to Overcome Investment
Challenges in Oil & Gas Industry”. Turut hadir juga dalam
diskusi tersebut jajaran pemimpin dari perusahaan migas
terkemuka di kawasan Asia Pacific. IK
Foto : Kuntoro

Foto : Kuntoro
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Pertamina Raih 7 Penghargaan GKPM Award 2013

J

AKARTA – PT Pertamina (Persero)
memboyong 7 penghargaan dalam ajang
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
(GKPM) Award 2013, yang diserahkan oleh
Menteri Koperasi dan UKM RI, Syarifuddin
Hasan, Rabu (2/10). GKPM Award diberikan
kepada program Corporate Social Responsibility
(CSR) dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan
swasta maupun BUMN, yang dianggap mampu
mendukung pemberdayaan masyarakat dan
diisi dengan rangkaian pameran GKPM.
Tujuh penghargaan yang diraih Pertamina meliputi:
2 penghargaan Platinum untuk Budidaya Lebah
Madu di Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan
Waduk Manggar Balikpapan dam Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir Melalui Konservasi Mangrove
wilayah Tambakrejo, Semarang.
Empat
penghargaan
Gold
untuk
Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga
Miskin melalui Pengolahan Jagung oleh
masyarakat Desa Ketaon di Boyolali, Pertamina
Sehati-Sehat Anak anak Tercinta & Ibu,
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Layak Berbasis Masyarakat di Kecamatan
Cilamaya, dan Pengolahan Limbah Klobot/ kulit
jagung di kabupaten Tuban Jawa Timur.
Sementara satu penghargaan Silver untuk
Bidang Program Pendidikan Dasar 9 (Sembilan)
tahun melalui Anjungan Baca Pertamina. IK
Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Foto : Priyo Widiyanto
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Highlight

Annual Pertamina Quality Awards 2013
Ciptakan Nilai Rp2,17 triliun

J

AKARTA – Empat tahun pelaksanaan Annual

Pertamina Quality (APQ) Awards sejak 2010 hingga
2013 terus mengalami peningkatan penciptaan nilai
tambah bagi perusahaan. Penyelenggaraan tahun
2013, penciptaan nilai (value creation) yang dihasilkan
mencapai Rp2,17 triliun.
APQ Awards ke-4 dilaksanakan di Kantor Pusat
Pertamina selama empat hari mulai 27 – 30 Oktober
2013, yang dibuka oleh Direktur Utama PT Pertamina
(Persero) Karen Agustiawan dan dihadiri para direksi,
serta komisaris Pertamina. Beberapa Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II juga ikut menghadiri kegiatan
tersebut diantaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan
dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin
Iskandar.
Dengan mengusung tema ‘Menjadikan Insan Mutu
sebagai Pemegang Peran Strategis dalam Pencapaian
Aspirasi Pertamina 2025’, diharapkan kegiatan tahunan
ini dapat merangsang lahirnya inovasi-inovasi dan
peluang bisnis baru yang memberikan dampak nyata
dalam waktu singkat (quick yield) bagi pertumbuhan
Pertamina sebagai perusahaan energi. DSU

Foto : Priyo Widiyanto
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Foto : Priyo Widiyanto

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Visi BOD

Foto : Kuntoro

Karen Agustiawan
Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Sinergi untuk Indonesia Incorporated

I

ndonesia Incorporated adalah
konsep sinergi antar-sektor dari
segenap elemen bangsa dan
negara dalam pembangunan nasional.
Sinergi antara pemerintah, dunia
usaha, akademisi, dan komponen lain
termasuk lembaga swadaya masyarakat,
merupakan kekuatan dan potensi
bangsa, yang sudah seharusnya wajib
dan perlu dikembangkan untuk kemajuan
bangsa.
Sinergi strategis antar dunia usaha,
BUMN dan BUMN-BUMD, menjadi
bagian dari upaya Pertamina dalam
menjalankan
strategi
bisnisnya
Aggressive Upstream dan Profitable

Downstream.
Bagiamanapun
juga
Pertamina tidak bisa berjalan sendiri,
tanpa ada dukungan dan kerja sama dari
berbagai pihak dalam mengembangkan
bisnisnya, karena sinergi antar berbagai
pihak akan mengoptimalkan kontribusi
serta pencapaian yang diharapkan.
Kini
kepercayaan
pemerintah
yang menjadikan Pertamina sebagai
lokomotif Indonesia Incorporated untuk
percepatan proses rekonstruksi Irak, bisa
menjadi bukti pengembangan usahausaha BUMN Indonesia di mancanegara,
yang mendorong kemajuan ekonomi
bangsa serta mendukung ketahanan
energi nasional.
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Pertamina

Spirit
Indonesia
Incorporated

untuk Ketahanan Energi
Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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Indonesia Incorporated
salah satu bentuk sinergi
yang diperhitungkan
kalangan usaha dan
BUMN untuk mendukung
pembangunan di berbagai
sektor. Semangat
Indonesia Incorporated
diawali dengan upaya
membawa bendera BUMN
Indonesia di kancah dunia.

G

aung
Indonesia
Incorporated, diawali
dengan ditunjuknya
Pertamina
sebagai
lokomotif kerjasama
pembangunan kembali
Irak.
Keterlibatan
Indonesia diwujudkan
dalam bentuk kerja
sama Indonesia-Irak
saat kunjungan perwakilan pemerintah
Irak yang dipimpin Deputi Perdana
Menteri Bidang Energi Irak, Hussain
Ibrahim Saleh Al-Sharistani, pada 25
Juni 2012.
Jalinan persahabatan Indonesia Irak sudah terjalin sejak lama. Irak
merupakan salah satu negara yang
pertama kali mengakui kemerdekaan
Indonesia. Sehingga saat negara
tersebut melakukan pemulihan pasca
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Pertamina

Foto : Kuntoro

perang, Indonesia menjadi salah satu
negara yang diminta untuk berperan
dalam proses rekonstruksi pasca perang.
Hussain Ibrahim Saleh Al-Shahristani
saat bertemu dengan Wakil Presiden
Boediono sebagaimana dikutip dalam
www.wapresri.go.id,
menyatakan
negerinya sedang melakukan upaya
pemulihan besar-besaran, serta mulai
mengembangkan kembali potensi
utamanya yakni minyak bumi dan gas
alam. Bahkan Irak yang menyesalkan
posisi Indonesia sebagai net oil
importer, akan memberikan dukungan
pasokan energi bangi Indonesia.
“Kami akan meningkatkan produksi
dari angka kini yang 3 juta barrel/
hari menjadi 10 juta barrel/hari
dalam beberapa tahun, mungkin
2017-2018 dan ini akan menjadi
pembangunan yang terbesar dalam

16
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MoU
IndonesiaIrak, untuk
rekonstruksi
pasca invasi
dengan
bendera
Indonesia
Incorporated

sejarah industri minyak,” kata Hussain
Ibrahim Saleh Al-Shahristani. Selain
itu, Irak juga sedang membangun
sejumlah pembangkit listrik dengan
kekuatan lebih dari 20.000 Megawatt
dan memusatkan prioritas pada
pembangunan pabrik-pabrik kimia
untuk pupuk demi kepentingan ekspor.
Menanggapi hal tersebut, Wapres
Boediono mengatakan, perusahaanperusahaan
Indonesia
siap
menindaklanjuti potensi ekonomi yang
ada di Irak, terutama dua perusahaan
negara ; Pertamina dan Wijaya Karya.
Ia mempersilahkan pembicaraan
dilanjutkan di tingkat teknis, karena
Irak adalah pasar baru.
Kerja
sama
diawali
dengan
penandatanganan nota kesepahaman
antara kedua pihak, sehari setelah
Hussain
Ibrahim
Saleh
Al-

Hussain Ibrahim Saleh Al-Sharistani

Foto : Kuntoro

Deputi Perdana Menteri Bidang Energi Irak

Sharistani bertemu dengan Wapres.
Penandatanganan MoU dilakukan
oleh Dirjen Migas Evita Legowo (saat
masih menjabat) dengan Al-Sharistani,
disaksikan Menteri ESDM Jero Wacik.
“Irak merupakan negara dengan
cadangan minyak terbesar ke-empat
di dunia, saat ini secara agresif
berupaya meningkatkan produksi
minyaknya hingga 11 juta barel
per hari pada tahun 2016, untuk
mendukung proses rekonstruksi.
Dalam proses rekonstruksi tersebut
Irak sangat memerlukan investasi
besar di sektor migas, kelistrikan,
konstruksi, pertanian, telekomunikasi,
kesehatan, water resource management,
petrokimia, industri makanan dan
obat-obatan,”jelas Jero Wacik.
Dengan
kesepakatan
tersebut,
semakin menguatkan bahwa Timur

Irak
memerlukan
investasi
besar di
sektor migas,
kelistrikan,
konstruksi,
kesehatan, dll.

Tengah menjadi wilayah yang
prospektif bagi pengembangan konsep
Indonesia Incorporated di mancanegara.
Pertamina menjadi lokomotif Indonesia
Incorporated pembangunan di Irak,
bersama BUMN lainnya ; PT Wijaya
Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT
Hutama Karya, PT PLN dan PT Pupuk
Indonesia. “Pemerintah Irak tertarik
melakukan kerja sama dengan sejumlah
BUMN dalam bidang pembangunan
infastruktur, di antaranya pembangkit
listrik, rumah sakit, sekolah, perumahan
dan fertilizer,” kata Menteri ESDM
Jero Wacik.
PT Wijaya Karya Tbk, misalnya
diharapkan membuka pabrik beton
di negara yang tengah bangkit dan
mengembangkan perekonomiannya.
Nilai investasi dan profil pembangunan
pabrik masih akan dibahas kemudian.
Namun adanya ketertarikan tersebut,
menjadi modal bagi PT WIKA dalam
upaya mengepakkan sayapnya dengan
membawa nama Indonesia Incorporated.
Sementara Pertamina mengambil
langkah strategis sebagai tulang
punggung energi Indonesia dengan
berupaya
mengaktifkan
kembali
Blok 3-Westren Dessert di Irak. Blok
milik Pertamina ini, diperoleh setelah
memenangkan tender pada tahun
2002. Namun terhenti akibat terjadinya
perang
Irak. “Keinginan
kami
mengaktifkan kembali ladang minyak
tersebut untuk memenuhi permintaan
energi domestik yang terus meningkat,”
jelas Karen. Pertamina sebagai tulang
punggung energi nasional Indonesia
merasa perlu mengamankan pasokan
sumber daya energi untuk kepentingan
bangsa. “Kerja sama ini kami lakukan
untuk meningkatkan ketahanan energi,
untuk itu kami sangat menyambut baik
keinginan Irak sebagai mitra strategis
demi kebaikan kedua negara,”tambah
Karen.
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Pertamina
Jika normalisasi Blok-3 Western
Dessert berjalan, Pertamina bahkan
berkeinginan
untuk
kembali
mengikuti tender blok minyak lainnya
sesuai proses yang berlaku di Irak.
Keingian tersebut disambut baik oleh
Irak. “Kami membuka kesempatan
kepada perusahaan migas asing untuk
mengikuti tender. Asalkan perusahaan
tersebut berbadan hukum dengan
laporak keuangan yang baik, punya
kapasitas produksi yang besar, memiliki
rekam jejak keamaman, ramah
lingkungan serta mengikutsertakan
komunitas,”ungkar Al- Sharistani.
Sistem kontrak yang diterapkan di
Irak yakni 20 tahun technical service
contract. Artinya semua operator
membiayai semua aktivitas eksplorasi
mengikutsertakan mitra perusahaan
negara dan dibayar berdasarkan basis
dollar to dollar. “Sehingga semua
minyak tetap milik negara,”tegasnya.
Langkah
awal
merealisasikan
rencana tersebut, sudah dilakukan
melalui
penandatanganan
nota
kesepahaman antara pemerintah
Indonesia dengan Irak pada 14 Maret
2013.
Pihak Indonesia diwakili
oleh Wakil Menteri ESDM Susilo
Siswoutomo dan Irak diwakili Deputi
Perminyakan Urusan Operasi Hilir
Irak, Fayyadh Hasan Neema.
Tujuannya membentuk kerangka
kerja sama institusi guna memfasilitasi
dan meningkatkan kerja sama bilateral
di bidang energi dan sumber daya
mineral berdasarkan asas persamaan
dan saling menguntungkan.
Kerja sama tersebut terdiri dari 6
point penting, meliputi bidang kegiatan
hulu dan hilir serta infrastruktur,
mendorong dan mempromosikan
investasi dan kerja sama secara
langsung atau melalui perusahaan
afiliasi.
Mempromosikan
dialog
dan konsultasi antara semua pihak

18
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Karen Agustiawan

Foto : Kuntoro

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

“Kerja sama
ini kami
lakukan untuk
meningkatkan
ketahanan
energi. Kami
menyambut
baik keinginan
Irak sebagai
mitra
strategis”

terkait dalam hal berbagi informasi;
Meningkatkan kerja sama kapasitas
termasuk mendorong kerja sama yang
lebih erat antara pusat-pusat penelitian
dan pelatihan serta mengintensifkan
kunjungan timbal balik antara para
pejabat; Alih teknologi melalui
pelaksanaan
kegiatan
penelitian
dan pengembangan terapan serta
instalasi fasilitas demonstrasi serta
bidang lain yang mungkin disepakati
secara tertulis, termasuk program
pengembangan masyarakat.
Dalam
pertemuan
tersebut,
Pertamina
menjajagi
untuk
memenangkan tender salah satu
blok minyak dan mengikat kontrak
pembelian minyak sebesar 33.000
barel per hari selama lima tahun.
Menurut Vice President Corporate
Communication Pertamina Ali

Sinergi untuk Intrastruktur Gas

W
Foto : Dok. Pertagas

Mundakir, ekspansi Pertamina ke
Irak sangat penting demi ketahanan
energi
nasional. “Ini
karena
Indonesia tidak bisa lagi terlalu
mengandalkan produksi minyak
dalam negeri yang cadangannya
terbukti tinggal 4 miliar barel dan
diprediksi habis dalam 12 tahun ke
depan jika diproduksi rata-rata 900
ribu barel per hari,”jelas Ali.
Perkembangan tersebut mendapat
tanggapan positif dari Menteri
BUMN Dahlan Iskan. Menteri
memimpin pertemuan antara direksi
BUMN dengan perwakilan Irak saat
kunjungan pada Juni 2012 lalu, melihat
adanya kemajuan dalam proyek
Indonesia Incorporated di Irak. “Ya
sejak tahun kemarin Pertamina luar
biasa kemajuannya, perkembangannya
masih terus dirintis ya,”katanya.

Pembangunan
pipa transmisi
gas open
access
mendorong
pemanfaatan
gas sebagai
energi
alternatif

dalam Negeri

ujud nyata penerapan
Indonesia
Incorporated
bidang energi, di dalam
negeri dapat dilihat dari
integrasi proyek Arun LNG Storage & Regasification
Terminal dan pipa transmisi gas ‘open
access’ Arun Belawan. Proyek tersebut
terwujud berkat sinergi tujuh BUMN
yaitu Pertamina, PLN, Pupuk Iskandar
Muda, Rekayasa Industri, PTPN 1,
PTPN 2, PTPN 3 dan 1 BUMD.
“Hal ini menunjukkan bahwa sinergi
antara BUMN dan BUMD akan
melahirkan hasil positif bagi semua
pihak yang terlibat dan pada akhirnya
masyarakat juga yang akan merasakan
dampak positif dari keberadaan proyek
ini,”kata Direktur Gas hari Karyuliarto
saat groundbreaking konstruksi proyek
tersebut pada Sabtu, (9/11).
Dengan
dimulainya
pekerjaan
konstruksi proyek Arun LNG Storage
& Regasification Terminal, diharapkan
bisa menjadi tulang punggung pasokan
gas sebagai sumber energi untuk
menggerakkan denyut nadi ekonomi
daerah Aceh dan Sumatera Utara.
Ekonom UI Prof. Firmanzah,
Ph.D mengatakan konsep Indonesia
Incorporated
tersebut
menjadi
gambarann nyata semangat gotong
royong yang diwujudkan dalam sebuah
proyek dalam mendukung pencapaian
pembangunan nasional. “Disini terasa
adanya partisipasi dan kontribusi
positif dengan menghilangkan egosektoral dan kepentingan sempit
pelaku ekonomi,” jelasnya dalam
wawancara tertulis.
Karena itu pria yang juga menjadi
penasehat ekonomi Presiden SBY ini
menegaskan bahwa konsep Indonesia
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Pertamina

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Inc, dari sisi pemerintah akan terus
didorong dan ditingkatkan upaya
sinergi-strategis antara PemerintahDunia Usaha, antar BUMN, dan
BUMN-BUMD. “Saat ini kita
sedang memperluas penerapan skema
Public-Private-Partnership
(PPP)
dalam percepatan dan perluasan
pembangunan infrastruktur nasional.
Konsep PPP ini merupakan salah
satu bentuk konkrit dari implementasi
Indonesia-Incorporated,”tambahnya.
Proyek konversi kilang LNG
menjadi regasifikasi pertama di dunia
ini, telah melalui beberapa tahapan
penting. Setelah diputuskan oleh
pemerintah pada 2012, Pertamina
menetapkan
Final
Investment
Decision pada Februari 2013 dan
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Proyek Arun
LNG Storage &
Regasification
Terminal
wujud nyata
sinergi BUMN
bidang energi

menetapkan
Rekayasa
Industri
sebagai
pelaksana
Engineering,
Procurement, and Construction pada
Maret 2013.
Proyek Arun LNG Storage &
Regasification Terminal didesain
memiliki kapasitas sebesar 400
MMscfd atau setara dengan 3
juta ton per tahun. Pada saat ini
proyek tersebut memiliki komitmen
pasokan gas sebanyak 120 MMscfd
yang dialokasikan untuk PLN.
“Kami akan terus berupaya mencari
tambahan pasokan gas agar kapasitas
terpasang dari fasilitas tersebut dapat
dioptimalkan,” jelas Hari.
Dengan
mengkombinasikan
proyek pembangunan pipa transmisi
gas open access Arun-Belawan,

Foto : Kuntoro

Pertamina hingga Oktober 2014 akan
menginvestasikan sebanyak US$570
juta, dengan US$80 juta diantaranya
untuk proyek regasifikasi LNG.
Proyek pipa transmisi gas ‘open access’
Arun-Belawan pada akhir Desember
2013 akan tuntas 50% dari panjang
total 340 km sehingga Pertamina
optimistis kedua proyek tersebut akan
tepat waktu.
Menurut Dahlan, konsep Indonesia
Inc. sudah diterapkan di lingkungan
BUMN cukup lama. Perkembangannya
sangat
mengembirakan,
karena
sektor BUMN dan swasta diberikan
kebebasan dalam upaya membangun
berbagai sektor baik itu infrastruktur,
energi, bisnis dan bidang lainnya
tanpa menunggu anggaran dari

Menteri BUMN
Dahlan Iskan
bersama para
Direksi BUMN
membahas
konsep
Indonesia
Incorporated
dengan
perwakilan
pemerintah
Irak

pemerintah. “Saya tahu bahwa anakanak muda Indonesia itu luar biasa
kreatifnya, luar biasa mutunya cuma
selama ini kesempatan yang belum
banyak. Dengan Indonesia Inc. ini
kesempatannya diberikan karena begitu
kesempatan diberikan mereka bisa
membuktikan tapi kalau kesempatan
tidak diberikan mereka tidak bisa
untuk membuktikannya,”jelas Dahlan.
Jika sinergi dengan semangat
Indonesia Incorporated dalam bidang
energi terlaksana tanpa mengabaikan
unsur bisnis masing-masing perusahaan,
setidaknya ketahanan energi bangsa
ini tidak menjadi tanggung jawab satu
pihak, melainkan diusung bersama
dengan semangat untuk kelangsungan
hidup bangsa. DSU
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Kesinambungan

People, Planet, Profit
Foto : Dok. www.presidenri.go.id

Konsep Indonesia Incorporated dinilai tepat untuk mendorong
kemandirian perekonomian bangsa. Sinergi dengan prinsip
kesinambungan people, planet dan profit ini diyakini bisa mempercepat
target pembangunan nasional, tanpa menunggu anggaran dari
pemerintah.

B

aru satu bulan beroperasi,
jalan tol Bali Mandara
setiap hari dilintasi sekiar
37.000 kendaraan. Jalan
tol yang mengubungkan
Nusa Dua – Ngurah Rai
– Benoa di propinsi Bali
tersebut diresmikan pada
tanggal 23 September lalu,
menjelang pelaksanaan
konferensi APEC (Asian Pacific
Economic Cooperation). Tol sepanjang
12,7 kilometer tersebut merupakan
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salah satu wujud dari penerapan konsep
Indonesia Incorporated yang melibatkan
BUMN, BUMD dan dibiayai dengan
sindikasi bank BUMN serta Jasa Marga
tanpa melibatkan APBN.
Jalan tol yang terbentang di atas
laut Bali itu, murni karya anak bangsa
dan menjadi tonggak sejarah baru
dalam
pembangunan
konstruksi
prasarana perhubungan di tanah air.
“Sebuah mahakarya anak bangsa dalam
pembangunan
infrastruktur
yang

Prof. Firmanzah, Ph.D

Ekonom Universitas Indonesia

membanggakan. Impian bangsa kita
untuk menguasai teknologi konstruksi
dan rekayasa, utamanya dalam
pembangunan jalan tol di atas laut,
akhirnya terwujud sudah,” kata Presiden
SBY saat peresmian, sebagiamana
dirilis dalam website Setneg.
Terwujudnya pembangunan jalan tol
tersebut sebagai bentuk nyata sinergi
antar sektor dari segenap elemen
bangsa dan negara dalam pembangunan
nasional.Sinergi antara Pemerintah,
dunia usaha, dan komponen lain
termasuk masyarakat yang didasari
semangat
Indonesia Incorporated
(Indonesia Inc). “Ini nyata, semua
kekuatan yang ada di Indonesia dijadikan
satu, kemudian mengerjakan satu hal
sampai tuntas. Contoh yang terbaik
penerapan Indonesia Incorporated,”jelas
Menteri BUMN Dahlan Iskan, usai
senam bersama di Kantor Pusat
Pertamina, (1/11). Bagi Dahlan
keberhasialn pembangunan tol Bali
menjadi bukti Indonesia Incorporated
secara formal sudah terlaksana. “Tidak
hanya dari sisi infrastruktur saja, namun
untuk ekspor dan transportasi juga lebih
cepat,”kata Dahlan.

Konsep Indonesia Inc, bukan sekadar
diterapkan di dalam negeri saja. Di luar
negeri hal tersebut sudah terlaksana.
Seperti dalam kerjasama pembangunan
di Irak pasca invasi Amerika.
Keterlibatan Indonesia diwujudkan
dalam bentuk kerjasama IndonesiaIrak, yang dipayungi konsep Indonesia
Inc. PT Pertamina (persero) menjadi
lokomotif program tersebut, yang
memberikan dukungan terhadap proses
rekonstruksi sekaligus menciptakan
peluang bagi perluasan usaha dan
investasi BUMN Indonesia di Irak.
“Pertamina yang telah terlebih
dahulu memiliki aset yang sangat
potensial dikembangkan di Irak, siap
menjadi lokomotif bagi Indonesia Inc.
dalam rangka membantu percepatan
proses rekonstruksi Irak sekaligus
pengembangan
usaha
BUMN
Indonesia di negara tersebut,” papar
Karen saat ikut dalam pertemuan
bilateral Indonesia-Irak pada Juni 2012.
Kini sepuluh tahun berselang,
Pertamina mulai membenahi dan
menegoisasikan kembali pengelolaan
blok tersebut. Pertamina juga berupaya
menjajaki proses tender pembelian hak
kepemilikan participating interest/
PI untuk blok-blok di Irak. Upaya
untuk mengikuti tender tercetus saat
rombongan pemerintah Indonesia
dipimpin
Menko
Prekonomian
Hatta Rajasa bersama Wakil Menteri
ESDM Susilo Siswoutomo melakukan
penandatanganan nota kesepahaman
MoU kerja sama bilateral di bidang
energi dan sumber daya mineral.
Penerapan Indonesia Inc. tidak
hanya di Irak saja. Di Jeddah dan
Mekkah menurut Dahlan Iskan sudah
dilakukan terlebih dahulu oleh BUMN
yang
menangani
pembangunan
infrastruktur.
Seperti
Renovasi
Masjidil Haram, Pembangunan jalan
layang di Jeddah, perluasan Masjid
Nabawai di Madinah, yang dilakukan
oleh PT Waskita Karya. Meski

ENERGIA November 2013

23

Pertamina

Foto : www.flickr.com/photos/29070131@N02/2740608765/

porsinya sebagai subkontraktor, namun
Indonesia boleh berbangga atas kiprah
salah satu BUMN anak negeri yang
bisa digandeng kontraktor besar.
Menurut Firmanzah penerapan
Indonesia Inc.baik di dalam maupun luar
negeri, selain mendorong percepatan
sejumlah agenda pembangunan yang
sedang berjalan sekaligus berimbas
pada perbaikan daya saing, serta
memperkuat tatanan ekonomi-sosialpoilitk-budaya. “Dengan Indonesia
Incorporated, soliditas masyarakat baik
secara ekonomi-politik-sosial budaya
akan memperkokoh “kebhinekaan”
sebagai identitas yang melekat dalam
masyarakat
Indonesia,”ujar
pria
yang akrab disapa Prof. Fiz tersebut.
Bentuk nyata kesinambungan PeoplePlanet-Profit juga dapat mendorong
harmonisasi hubungan industrial dan
iklim kerja yang kondusif.
Karena itu butuh tiga syarat
mutlak agar Indonesia Inc. bisa
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Renovasi
Masjidil Harom
dikerjakan
oleh salah
satu BUMN

terlaksana dengan baik. Pertama,
butuh optimsime sebagai prasyarat
dasar. Kedua, prinsip kesetaraan dan
berkeadilan menjadi pilar kedua
prasyarat Indonesia Inc. Artinya
semangat
Indonesia Incorporated
membutuhkan asas-asas keterbukaan,
akuntabilitas,
aksesibilitas,
dan
ekuitas. Ketiga, semangat Indonesia
Incorporated membutuhkan kesadaran
bersama (kolektif ) bukan kesadaran
protokoler saja. Ketiga hal ini saya
sebut sebagai necessary condition.
Dia menambahkan secara teknis,
implementasi
Indonesia
Inc.
mengurangi beban pemerintah dalam
pembiayaan khususnya di tengah
kehati-hatian fiskal yang sedang
dijalankan. Dengan Indonesia Inc.,
keterbatasan ruang gerak fiskal
tidak akan menghalangi proses
pembangunan yang sedang berjalan
sehingga ekonomi nasional dapat tetap
tumbuh positif. IK / DSU

Pertamina

Kolaborasi
untuk
Perekonomian
Negeri

Foto : www.farm4.staticflickr.com/3033/2906596851_99af306ccd_o.jpg
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K

eberhasilan Indonesia
Incorporated
di
bidang
Infrastruktur
sudah nampak selama
tiga tahun terakhir,
sejak
sinergi
antar
pemerintah
pusat,
pemerintah
daerah,
BUMN dan BUMN
dilaksanakan.
Selain
pembangunan jalan tol di Bali, dapat
dilihat pada pembangunan Bandara
Hasanuddin di Ujung Pandang
dan Kuala Namu, Sumatera Utara.
Pembangunan bandara Hasanuddin
dibiayai sepenuhnya oleh PT Angkasa
Pura I, melibatkan kontraktor serta
konsultan lokal. Begitu pula dengan
pembangunan bandara Kuala Namu.
Proyek proyek infrastruktur lainnya
yang juga sedang dibangun dengan
semangat Indonesia Incorporated dan
tanpa menggunakan dana APBN
antara lain pembangunan Pelabuhan
Kalibaru oleh PT Pelindo II, sarana
transportasi kereta api oleh PT KAI,
perluasan Bandara Sukarno Hatta
oleh Angkasa Pura II dan Perluasan
Bandara Ngurah Rai oleh Angkasa
Pura I.  
Keberhasilan pembangunan jalan tol
yang melintasi laut, yang diwujudkan
di Bali, telah menginspirasi Menteri
BUMN
Dahlan
Iskan
untuk
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Nilai Investasi Penerapan Indonesia Inc
(2011 -2013)*

*)dalam triliun
Sumber : Prof. Firmanzah Ph.D

menerapkan konsep Indonesia Inc
dalam pembangunan jalan tol laut
Jakarta – Surabaya. Selain infrastruktur,
penerapan Indonesia Inc. juga terlihat
dari sektor transportasi. Kemajuan
pesat terlihat dimana anak perusahaan
PT KAI yakni PT KAI Commuter
Jabodetabek (KCJ) yang bekerjasama
dengan perbankan BUMN dalam
pengadaan gerbong bekas dari Jepang.
Awal November 180 unit gerbong
didatangkan PT KCJ, dengan investasi
Rp 180 milyar, didanai dari konsorsium
bank BUMN Mandiri, BRI dan BNI.
Upaya penambahan gerbong tersebut
dilakukan untuk mendukung program
pemerintah, yang menargetkan KRL
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Indonesia
Incorporated,
menjawab
keterbatasan
ruang gerak
fiskal,
sehingga
pembanguan
ekonomi terus
berjalan dan
tumbuh positif

bisa mengangkut 1,2 juta penumpang
per hari pada 2019. Atau lebih
dari dua kali lipat pengguna KRL
Jabodetabek yang baru mencapai 550
ribu penumpang per hari.
Bagi
Firmanzah,
sinergi
pemerintah pusat-daerah, pelaku
usaha, dan elemen masyarakat telah
banyak membuahkan hasil yang
pada awalnya diklaim sebagian orang
sulit tercapai. Cetak biru percepatan
pembanguanan dan pemetaaannya
yang tertuang dalam dokumen
MP3EI
sangat
membutuhkan
semangat Indonesia Incorporated.
Menurut Dia, melalui MP3EI,
sejumlah realisasi pembangunan baik

Prosentase Sumber Pendanaan
Proyek Indonesia Incorporated
Gabungan BUMN
dan Swasta

29%

BUMN

24%

Pemerintah

11%
%

Swasta

34,5%

Foto : Priyo Widiyanto

di sektor infrastruktur maupun sektor
riil menjadi bukti nyata semangat
Indonesia Incorporated
applicable
bagi proses pembangunan ekonomi.
Hingga saat ini sejak digulirkan tiga
tahun lalu, investasi yang masuk
telah mencapai Rp737,9 triliun
dengan 259 proyek yang terdiri
dari 104 proyek sektor riil dan 155
proyek infrastruktur. Investasi ini
tersebar di enam koridor yakni
koridor Jawa senilai Rp276,8 triliun,
disusul koridor Kalimantan Rp178,1
triliun, Sumatera Rp112 triliun,
Bali dan Nusa Tenggara Rp47,6
triliun, Sulawesi Rp23,6 triliun, dan
Koridor Maluku dan Papua Rp29

Kementiran
BUMN
senantiasa
mendorong
sinergi antar
BUMN untuk
menciptakan
pertumbuhan
ekonomi lewat
pembanguan
di berbagai
bidang

triliun. Total investasi ini merupakan
hasil kolaborasi dari 24% proyek
yang didanai BUMN, 34,5% didanai
pihak swasta, 11% proyek pemerintah
(khusus infrastruktur), dan sebesar
29% proyek kategori campuran antara
BUMN dan swasta.
Karena itu Firmanzah optimis
semangat Indonesia
Inc, bisa
mengantarkan Indonesia pada 2025
menjadi negara maju dengan ukuran
ekonomi ke-12 terbesar dunia dan
pada 2045 ekonomi Indonesia bakal
masuk jajaran delapan besar dunia
dengan target PDB US$ 16,6 triliun
dan pendapatan per kapita di kisaran
US$ 46.900. IK / DSU
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Teks : Safril Rahmatullah - Market Intelijen Pelumas

Foto : Marlodieka Wibawa

Antisipasi
Bisnis Pelumas

Pelumas Pertamina diharapkan mampu berkontribusi maksimal
menguasai pasar pelumas di Asia – Pasifik.

P

asar pelumas di wilayah
Asia Pasifik merupakan
pasar terbesar dibandingkan
dengan pasar di wilayah
lainnya. Dengan volume
penjualan mencapai 15.415
kilo ton (tahun 2011), pangsa
pasar di wilayah ini meraup
sekitar 40.6 % dari pangsa
pasar dunia. Tiga negara
yang menduduki posisi empat besar dalam

30

ENERGIA November 2013

volume penjualan pelumas berada di
wilayah ini, yaitu China (posisi 2), Jepang
(posisi 3) serta India (Posisi 4). Sementara
negara dengan penjualan pelumas terbesar
di dunia adalah Amerika Serikat dengan
volume penjualan mencapai 7.410 kilo
ton.
Sementara volume penjualan pelumas di
Indonesia mencapai 620 kilo ton. Angka
penjualan tersebut menjadikan Indonesia

LOBP yang Beroperasi di Indonesia
PT Wiraswasta Gemilang

Jawa Barat

Cibitung

84

Nusayara Putramandiri

Jawa Barat

Cilegon

80

PT Castrol Indonesia

Jawa Barat

Merak

80

Idemitisu

Jawa Barat

Karawang

58

PT ALP Petro Industry

Jawa Timur

Gempol

40

JX Nippon Oil

Jawa Barat

Bekasi

36

Pacific Lubritama Indonesia

Jawa Barat

Merak

30

Federal (Honda)

Jakarta

Jakarta

26

PT Fuchs Indonesia

Jawa Barat

Cikarang

20

Dirga Buana Sarana

Jakarta

Jakarta

15

Sadikun

Jakarta

Jakarta

15

sebagai pangsa pasar pelumas terbesar
di Asia Tenggara, di atas Thailand dan
negara Asia Tenggara lainnya. Dari pasar
sebesar itu, Pertamina meraup pangsa
pasar sebesar 61,5%. Ini suatu prestasi
yang membanggakan, karena Pertamina
merupakan
satu-satunya
produsen
pelumas yang menguasai pangsa pasar
di suatu negara lebih dari 50%. Bahkan
perusahaan-perusahaan
kelas
dunia
sekalipun, seperti Shell, BP, ExxonMobil
dan Chevron tak mampu untuk menguasai
pangsa pasar 50% di suatu negara. Namun
sayangnya,
kemampuan
Pertamina
menguasai pasar pelumas hanya dapat
dilakukan di Indonesia saja. Untuk pasar
di negara-negara tetangga, market share
Pertamina masih kecil.
Posisi Pertamina sebagai penguasa
pasar pelumas di Indonesia sendiri tidak
diperoleh dengan mudah. Pasar pelumas
di tanah air bukan lagi pasar monopoli
tapi sudah merupakan pasar bebas. Semua
kompetitor bisa menjual pelumas di
Indonesia. Market share Pertamina yang
sempat turun pada saat regulasi pasar
dibuka, mulai dapat direbut kembali dan
dipertahankan hingga saat ini. Gempuran
yang datang silih berganti tidak hanya
dari pemain kelas dunia seperti Shell, BP,
Chevron dll, tapi juga pemain-pemain
kecil maupun produsen yang mengolah
pelumas dengan bahan oli bekas.

Strategi dan upaya mereka untuk
merebut pasar di Indonesia tidak mainmain. Para pemain kelas dunia tidak segansegan untuk menanamkan modal besar di
Indonesia, diantaranya dengan membuat
pabrik pelumas (Lube Oil Blending Plants).
Pabrik pelumas milik kompetitor yang
terbaru adalah LOBP milik Shell yang
sedang dibangun di daerah Marunda,
peletakan batu pertamanya telah dilakukan
bulan Agustus 2013. Dengan kapasitas
sebesar 120 kilo ton per tahun, Shell
akan menjadi penantang serius untuk
pemasaran pelumas ke depan.
Strategi lain yang digunakan oleh
kompetitor adalah dengan mengaitkan
produk mereka dengan masalah garansi
bagi kendaraan-kendaraan yang mereka
produksi. Strategi ini dilakukan oleh
produsen-produsen pelumas seperti Yama
lube (Yamaha), Federal (Honda) dan
TGMO (Toyota). Tak mengherankan bila
penjualan pelumas Yamalube dan Federal
meningkat pesat, dengan banyaknya kon
sumen sepeda motor di Indonesia.

Antisipasi Bisnis Secara Agresif

A

pa yang akan kita lakukan dalam
menghadapi tantangan bisnis
pelumas ke depan? Apakah
kita akan tetap mengambil
stra
tegi defensif untuk tetap
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mempertahankan pasar pelumas di
Indonesia?
Kalau dalam pertandingan sepak bola,
kita mengenal istilah bahwa pertahanan
terbaik adalah dengan menyerang,
mengapa hal ini tidak kita terapkan
dalam bisnis pelumas? Sementara kita
bertahan dari serangan para kompetitor,
kita lakukan serangan balik ke pasar-pasar
yang dikuasai para kompetitor kita.
Selama ini kita sudah melakukan
ekspor ke lebih dari 20 negara, baik di
Asia maupun Oceania, Afrika dan Eropa.
Namun kalau dilihat dari jumlahnya,
apa yang kita lakukan belum sampai
mengganggu pasar para kompetitor kita.
Pada tabel Market Share Pertamina di
Pasar Asia-Pasifik, dapat dilihat sejauh
mana market share Pertamina di beberapa
negara Asia Pasifik. Dari pasar yang
sedemikian gemuk ternyata kita hanya
mampu mengambil pangsa pasar yang
tidak signifikan. Hanya di Malaysia
produk kita menguasai pangsa pasar yang
lumayan (5,2%), sementara di negaranegara lain produk kita jauh tertinggal.
Untuk menyerang balik kompetitor kita,
tentu saja kita harus mengubah pola bisnis,
menyesuaikan dengan tantangan yang ada
di depan mata. Kita tidak boleh bekerja
setengah-setengah. Kita lakukan serangan
balik dengan jurus yang mereka gunakan
untuk menyerang kita.
Dengan telah resminya Unit Pelumas
menjadi anak perusahaan, seharusnya akan
lebih mudah bagi kita untuk bergerak
dan melakukan ekspansi ke pasar di
Asia Pasifik. Rantai birokrasi yang lebih
sederhana diharapkan dapat membuat kita
lebih cepat dan fleksibel dalam mengambil
keputusan. Keputusan-keputusan taktis
dan strategis, seperti akuisisi perusahaan
lokal, pembangunan LOBP di negara
lain, maupun kerja sama pelaksanaan
kerja sama-kerja sama seperti toll blender
ataupun kerja sama distribusi, sebagai
salah satu upaya ekspansi pasar global
akan lebih mudah terlaksana.
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Market Share Pertamina
di pasar Asia - Pasifik

Pertanyaannya sekarang, kita akan
mulai dari mana?
Dengan mengukur
kemampuan yang ada, kita harus
memperhitungkan langkah-langkah yang
akan dilakukan. Kita perlu melakukan
kajian khusus untuk setiap pasar yang
akan kita masuki. Strategi yang tepat
harus diperhatikan untuk memasuki pasar
suatu negara, jangan sampai kedatangan
kita dianggap sebagai ancaman bagi
para pemain yang sudah lebih dahulu
ada, sehingga mereka menjadikan kita
sebagai “common enemy”. Mengapa kita
tidak mencoba memancing di kolam yang
penuh ikan? Apakah kita akan memasuki
pasar di wilayah Asia Tenggara terlebih
dahulu? Asia Selatan atau langsung ke
pasar terbesar di Asia Pasific, yaitu China?

Membaca Pasar Pelumas di China

P

angsa pasar di China dikuasai oleh
dua pemain lokal, yaitu Petro China
dan Sinopec. Keduanya secara
bersama menguasai hampir 45%
pangsa pasar yang ada, kemudian

negeri untuk mencukupi kebutuhannya.
Mereka mengimpor sekitar 2.5 Mt bahanbahan lubricant pada tahun 2011, terutama
dari Singapura, Korea Selatan, Taiwan,
Jepang dan Russia.
Kalau kita ingin bersaing di pasar
China, kita juga harus memiliki LOBP
disana. Keuntungan utamanya adalah
meningkatkan daya saing kita, terutama
dari segi biaya operasi/tranportasi yang
pada ujungnya akan membuat harga jual
produk kita menjadi kompetitif.

diikuti oleh para pemain global, seperti
Shell, Exxon Mobile dan BP.

Kebijakan pasar yang berlaku di China
adalah untuk setiap pelumas yang dijual di
Negara tersebut dikenakan pajak sebesar
RMB 1.0 / liter, serta pajak VAT sebesar
17%. Sedangkan untuk impor base oil dan
finish product dikenakan tarif impor sebesar
6%, yang telah berlaku sejak tahun 2002.
Supply Chain. Hingga akhir 2011,
kapasitas base oil produksi China sekitar
4.7 Mt/y, yang dihasilkan oleh 15 kilang
utama mereka. Petro China dan Sinopec
mendominasi sektor base oil, diikuti oleh
CNOOC dan beberapa kilang independen
lainnya.
Petro China, Sinopec dan
CNOOC terus meningkatkan kapasitas
produksi base oil mereka, baik dengan
investasi baru maupun melakukan upgrade terhadap kilang-kilang mereka.
Pada tahun 2011, China memproduksi
4.5 Mt base oil, dan hingga saat ini masih
mengimpor bahan-bahan pelumas dari luar

LUBRICANT DEMAND. Selama 10
tahun terakhir, pasar pelumas di China
mengalami pertumbuhan yang spektakuler,
yaitu rata-rata sekitar 7.1% per tahun, dan
hampir dua kali lipat dari kebutuhannya
pada tahun 2001. Konsumsi pelumas
mencapai 6.928 Mt pada tahun 2011.
Pertumbuhannya mulai melambat pada
tahun 2011, menjadi sekitar 2,4%. Untuk
lima tahun ke depan, konsumsi pelumas di
China diproyeksikan akan tumbuh dengan
laju 3.3% per tahun, dengan proyeksi
kebutuhan pada tahun 2016 mencapai
8.1 Mt, dipacu oleh pertumbuhun pada
segmen transportasi.
COMPETITIVE ENVIRONMENT.
Sampai saat ini, Petro China dan
Sinopec masih mendominasi pasar
pelumas di China, mereka menguasai
sekitar 45% dari total penjualan
pelumas. Diikuti oleh Shell Tongyi
dengan total penjualan mencapai
11%, serta pemain lainnya. Sementara
Pertamina baru menguasai 0.4% pangsa
pasar pelumas dan menduduki ranking
ke 13. Berdasarkan pengamatan dari
pelaku pasar di China, ada tiga faktor
kunci keberhasilan dari brand-brand
internasional dalam pemasaran produk
mereka di China. Hal ini yang harus
menjadi dasar pijakan kita kalau ingin
turut berperan, yaitu : brand visibility,
effective distribution partnership, dan
strong OEM relationship. Sumber : PFC Energy
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Teks : Fimelia
Andry Yudo
- Assistant
AsmoroManager
– CultureHR
& Transformation
Transformation

Lompatan
Besar
Menuju
World
Class
Bersiap-siaplah untuk menunjukkan semangat, kemampuan,
kapabilitas terbaik Anda. Karena jika tidak, maka jangan berharap
Anda akan mendapatkan karier yang lebih baik dari saat ini.

I

tulah kalimat yang menggambarkan
makna implementasi Restrukturi
sasi Pengelolaan SDM Pertamina
yang dijalankan saat ini. Seluruh
aspek dari sistem pengelolaan
Sumber Daya Manusia (baca : pe
kerja) akan menjadi fokus utama
restrukturisasi pengelolaan SDM
untuk mencapai visi perusahaan,
menjadi World Class National
Energy Company.
Restrukturisasi SDM adalah salah satu
strategi perusahaan untuk mengubah
mindset dan cara kerja pekerja secara
fundamental mengenai apa yang
dituntut dalam pekerjaan. Dan hal
utama yang dilakukan adalah mengubah
sistem pembinaan ‘Dual Grade’ menjadi
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‘Single Grade’.
Perubahan sistem
ini dimaksudkan agar tidak terjadi
ketimpangan pada pencapaian kinerja
dan kontribusi tim sehingga internal
equity dan external competitiveness dapat
terjaga.
Implementasi restrukturisasi pengelolaan
SDM tersebut dilakukan untuk mendukung
tercapainya ‘Aspirasi 2025’. Semua pekerja
akan mempunyai technical competencies
yang setara dengan perusahaan world class.
Dengan restrukturisasi pengelolaan SDM,
akan tercapai high performance organization
dan fairness sehingga pekerja akan semakin
terpacu meningkatkan kinerja dan
kompetensinya untuk posisi yang lebih baik
dan tidak semata-mata untuk mendapatkan
kompensasi yang lebih tinggi.

P

Tahapan Restrukturisasi Pengelolaan SDM

ada tabel Tahapan Restruktirisasi
Pengelolaan SDM, proses Review
Organisasi Design dimaksudkan
untuk menentukan job grade/
PRL (Pertamina Reference Level).
Pertamina Reference Level (PRL) adalah
struktur kelompok nilai jabatan yang
berlaku di perusahaan yang merujuk pada
konsep dan praktik umum internasional,
Hay Reference Level (HRL).
Proses penentuan PRL dilakukan
dengan mengevaluasi seluruh jabatan
yang ada di Pertamina, yang dilakukan
oleh konsultan independen, Hay
Group Indonesia, bekerja sama dengan
fungsi
Organization
Development
serta konfirmasi kepada para pimpinan
masing-masing fungsi. Hasil PRL adalah
nilai suatu jabatan yang menggambarkan
bobot pekerjaan jabatan tersebut.
Evaluasi jabatan dengan metode Hay
dilakukan dengan
berdasarkan tiga
parameter utama, yaitu :
• Know How (KH), yang dinilai dari
technical KH, management KH dan
communicating & influencing skill
(HRS = Human Relation Skill)

•

Problem Solving (PS), yang dinilai
dari thinking challenge dan freedom to
think (thinking environment)
• Accountability yang dinilai dari
freedom to act, nature of impact dan
magnitude
Fungsi dan tujuan PRL sebagai dasar
untuk membandingkan antar jabatan
sehingga dapat digunakan untuk
menentukan tinggi rendahnya suatu
jabatan dalam organisasi; salah satu
pertimbangan dalam pengembangan
career path
jabatan;
salah
satu
pertimbangan dalam pembinaan dan
pengembangan pekerja (rotasi, promosi,
demosi); serta sebagai salah satu referensi
penetapan remunerasi jabatan.
Untuk
mendukung
pembinaan
SDM berdasarkan skill group dan career
path yang jelas, maka setiap jabatan
didefinisikan dalam Pertamina career
structure tertentu. Pertamina Career
structure disusun berdasarkan nilai PRL
sehingga
pengembangan
organisasi
dapat lebih efisien dan efektif. Adapun
Pertamina career structure yang ditetapkan
adalah sbb:
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Pertamina Career Structure

Review
Penempatan
Sesuai
kompetensi
dimaksudkan
untuk
menentukan kesesuaian antara profil dan
bobot jabatan dengan profil individu,
melalui Job Person Mapping ( JPM). Ada
dua tahapan dalam melakukan JPM, yaitu
Person Evaluation dan Placement.
Person Evaluation merupakan proses
identifikasi dan penilaian terhadap
tingkat keahlian (person size), shape
(skill group), dan profil pekerja yang
bersangkutan. Tujuan adalah tersedianya
data dan informasi mengenai kedalaman
dan jenis keahlian, yang dapat digunakan
sebagai salah satu referensi penempatan
pada masa persiapan implementasi ini.
Tahapan Placement merupakan proses
melihat kesesuaian antara size – shape –
profile yang dimiliki pekerja, dan sebagai
salah satu dasar untuk penempatan
pekerja. Placement dilakukan berdasarkan
keputusan antara Tim Manajemen Fungsi
dengan Fungsi HR, mengenai kesesuaian
hasil JPM dan PRL organisasi.
Pada saat semua pekerja telah duduk
di jabatan (PRL) pasca implementasi ini,
maka pada saat tersebut secara organisasi
telah terjadi keseimbangan, karena semua
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pekerja diasumsikan telah match antara
jabatan dan kompetensinya, sehingga
diharapkan kinerja yang dihasilkan akan
sesuai dengan target yang dibebankan
pada jabatannya tersebut.
Kebijakan Sistem Pembinaan akan
diberlakukan
pasca
implementasi
restrukturisasi
pengelolaan
SDM.
Disinilah sesungguhnya makna yang
terkandung dalam tujuan restrukturisasi
pengelolaan SDM, yaitu terciptanya High
Performance Organization. Pada tahapan
ini seluruh sistem dalam pola pembinaan,
yaitu sistem deployment, learning &
development based on competency gap,
performance management system, career path
dan succession planning akan di-review.
Setiap orang harus mempunyai Individual
Development Plan (IDP) untuk melihat
kebutuhan pengembangan dan kariernya.
Dengan adanya IDP, akan mudah bagi
atasan dan HR untuk menyusun programprogram ke depannya.
Dalam restrukturisasi pengelolaan
SDM, pekerja dipromosikan pada
suatu jabatan dengan memperhatikan
kesesuaian kompetensinya dan akan

diberikan kompensasi sesuai jabatannya,
sehingga tidak ada lagi kenaikan golongan
upah (UKG). Untuk melakukan promosi
pekerja harus mencapai PRL yang lebih
tinggi.
Kebijakan
Sistem
Remunerasi.
Tahapan inilah menjadi tahapan yang
‘ditunggu-tunggu’ oleh setiap pekerja.
Sejak dikeluarkannya broadcast mengenai
restrukturisasi pengelolaan SDM, maka
pertanyaan yang masuk ke customer
service yang terbanyak adalah mengapa
Take Home Pay (THP) saya berubah?
Bagaimana cara menghitung THP yang
baru ini ? Dan seterusnya.
Seperti diketahui, semua proses
pengelolaan SDM akan berujung di sistem
remunerasi, sehingga perubahan sekecil
apapun dalam restrukturisasi pengelolaan
SDM ini berakibat pada perubahan
remunerasinya. Perubahan dari dual grade
menjadi single grade, memang merupakan
dasar dari restrukturisasi pengelolaan
SDM ini. Perubahan golongan upah
dan golongan jabatan menjadi Pertamina
Reference Level (PRL), pasti menimbulkan
banyak penyesuaian, karena banyaknya
‘gap’ yang ada antara golongan upah dan

golongan jabatan.
Untuk itulah, penetapan upah baru
dilaksanakan dengan beberapa tahap.
Stage I, terjadi penyesuaian terhadap take
home pay dengan berubahnya upah tetap
menjadi BS1 (base salary 1). Konversi
dari upah tetap terakhir berdasarkan
PRL konversi golongan upah pribadi
sesuai formula. Tentunya dengan
mempertimbangkan lama di golongan
upah, lama di golongan jabatan, nilai
SMK, dan ada tidaknya delta. Stage II,
BS1 akan diubah menjadi BS final, yaitu
Base Salary pekerja berdasarkan posisi
PRL di jabatannya.
Selain BS, komponen THP baru tidak
mengalami perubahan, yaitu tetap ada
Tunjangan Daerah, Tunjangan Posisi/
Tunjangan Profesi/Tunjangan Sales yang
dihitung berdasarkan nilai PRL di jenjang
jabatan dan lokasi Kerja. Dengan adanya
Restrukturisasi Pengelolaan SDM, dipastikan
bahwa THP Pekerja yang memiliki jabatan
tidak akan mengalami penurunan.
So, mari kita tetap bergandeng tangan
dan menunjukkan semangat, kompetensi
dan kapabilitas kita untuk perusahaan
yang kita cintai ini.
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Teks : Irli Karmila Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Cintai dan
Jagalah Hati
Agar Sehat

Hepatitis C bisa dianggap sebagai silent killer dalam kurun waktu
lebih dari 10 tahun. Kebersihan diri dan lingkungan, berperilaku sehat
dan bertanggung jawab kepada diri sendiri adalah kunci menjaga hati
dari penyakit ini.
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Umur saya 70 tahun,
apakah
masih
perlu
divaksinasi
karena
kebetulan saya kehilangan
istri
akibat
penyakit
Hepatitis C. Selama
2 tahun saya merawat
istri, apakah saya ada
kemungkinan terjangkit
Hepatitis juga?” tanya
Sutana (70) dalam kesempatan
seminar Hepatitis C yang berlangsung
di Rumah Sakit Pusat Pertamina
(RSPP) pekan lalu.
dr. Adji Suprajitno, Sp. PD yang
menjadi narasumber dalam acara
tersebut spontan menjawab dengan
mengatakan bahwa vaksinasi hanya
ada untuk Hepatitis A dan B. “Hingga
saat ini belum ada vaksinasi yang dapat

Sebagian
besar
masyarakat
kurang paham
perbedaan dan
penanganan
penyakit
Hepatitis A, B
dan C.

mencegah Hepatitis C dan tidak ada
alat yang bisa mendeteksi dari mana
virus yang mengakibatkan seseorang
terkena Hepatitis C. Pencegahan yang
dapat dilakukan adalah dengan cara
pemberian vaksinasi atau imunisasi
Hepatitis A dan B. Tujuannya untuk
menekan angka risiko meningkatnya
jumlah penderita dan menurunkan
angka kematian yang disebabkan oleh
Hepatitis C,” jelas dokter yang seharihari berpraktik di RSPP ini.
“Katakanlah jika Bapak terkena
Hepatitis B dan tidak diobati dengan
tuntas, masalah baru akan muncul 1015 tahun kemudian. Karena Hepatitis
C seringkali tidak memberikan
gejala, namun infeksi kronisnya dapat
menyebabkan Sirosis Hepatis,” papar
dr. Adji.
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Apakah Hepatitis C?

D

r. Adji menjelaskan, Hepatitis
C adalah infeksi yang utamanya
menyerang organ hati yang
disebabkan oleh virus hepatitis
C (HCV). Seseorang yang
mengalami Sirosis akan berujung pada
kanker hati atau pembuluh yang sangat
bengkak di esofagus dan lambung yang
mengakibatkan pendarahan hingga
berujung pada kematian.
Dalam dunia kesehatan, sebenarnya
dikenal penyakit Hepatitis A, B dan C.
Dr. Adji menuturkan, pada umumnya
Hepatitis A recovery-nya sempurna.
“Yang sering menyebabkan masalah
adalah Hepatitis B dan C. Apabila
terjadi Hepatitis B akut, maka 80%
akan sembuh. Yang menyebabkan
menjadi kronik itu sebagian kecil 1020%. Kalau Hepatitis C kebalikannya,”
ungkap dr. Adji.
Menurut dr. Adji, sesungguhnya
bukan hanya virus yang dapat
menyebabkan terjangkit penyakit
ini. Tapi bisa juga disebabkan karena
infeksi virus dan bakteri.

Gejala dan Penularan
Hepatitis C

V

irus Hepatitis C sangat kuat,
jaringan
ikatnya
banyak
sehingga
menjadi
kanker.
Menurut pria berkacamata ini,
gejalanya bervariasi. “Kadangkadang awalnya flu. Letih, demam,
kadang-kadang mual dan muntah,
menggigil. Matanya berubah menjadi
kuning, tidak napsu makan, berat
badan turun, sakit kepala dan nyeri
otot atau sendi. Namun terkadang
ada juga yang gejalanya tidak kentara,”
jelasnya.
Selama 10 tahun pertama infeksi,
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Pemeriksaan
darah sebagai
deteksi dini
ada tidaknya
virus Hepatitis

sebagian besar penderita hanya
menunjukkan gejala minimal atau
bahkan yang tidak menunjukkan
gejala sama sekali. “Meskipun hepatitis
C kronis dapat ditandai dengan
kelelahan,” tukas dr. Adji.
Dr. Adji mengingatkan, virus
Hepatitis A dapat masuk melalui
makanan dan minuman. Sedangkan
virus Hepatitis B dan Hepatitis C
ditularkan melalui cairan tubuh
namun tidak dapat diketahui dari
mana asalnya.
Berdasarkan
hasil
penelitian,
seseorang terkena Hepatitis C
dialirkan melalui kontak darah,
penggunaan
narkoba
suntik,
peralatan medis yang tidak steril dan
transfusi darah. “Inilah yang tengah
berkembang di masyarakat. Karena
itu kita harus berhati-hati terhadap
perilaku kehidupan di masyarakat,”
tegas dr. Adji.
Penularan Hepatitis C dari ibu
yang terinfeksi ke anaknya dapat

kanan atas, perubahan tingkah laku,
dan senang menyendiri. “Keadaan
ini sudah jelas, harus segera lakukan
pemeriksaan lebih lanjut,” ujar dr. Adji.

Mencegah Lebih Baik

“

Hepatitis asalnya dari hati kita,
Hati ini harus kita sayangi dan
diperhatikan agar tetap sehat.
Karena ia berfungsi dalam
pembentukan
protein
dan
hematologi sehingga kita bisa sehat,”
ucap dr. Adji.

terjadi, walaupun kurang dari 10%
kehamilan. Penularan dapat terjadi
selama kehamilan dan saat persalinan.
Tidak ada tindakan yang dapat
mencegah risiko ini. Persalinan yang
berlangsung lama dikaitkan dengan
semakin tingginya risiko penularan.
“Tidak ada bukti bahwa pemberian
ASI menularkan HCV. Namun ibu
yang terinfeksi harus menghindari
pemberian ASI secara langsung jika
puting ibu mengalami pecah-pecah
dan berdarah atau jumlah virus dalam
tubuhnya banyak,” tegas dr. Adji.
Lebih lanjut dr. Adji memaparkan,
kalau seorang ibu merupakan penderita
Hepatitis B positif, maka penanganan
bayinya harus khusus. Begitu bayi lahir
harus langsung diberikan anti hepatitis
dan vaksinasi. “Diharapkan langsung
terbentuk antibodinya secara aktif
pada bayi,” jelasnya.
Dan yang perlu dicermati adalah jika
balita atau anak-anak terlihat lemas,
demam, mual, sariawan, nyeri di perut

Menurut dr. Adji, hepatitis B &
C memberikan kontribusi besar
terhadap gangguan fungsi hati yang
dapat menyebabkan komplikasi serius.
Hampir 200 juta cenderung menjadi
kronis. Dalam kurun waktu silent
maka 20 tahun bisa jadi kegagalan hati.
Gaya hidup sangat mempengaruhi
berkembangnya penyakit ini. “Oleh
karena itu, cintailah hati kita dan dijaga
agar sehat,” ujarnya mengingatkan.
Cara
pencegahan
lain
yang
disarankan oleh dr. Adji adalah
kebersihan diri dan lingkungan,
berperilaku kehidupan yang sehat dan
jadilah manusia yang bertanggung
jawab kepada diri sendiri. “Mencegah
lebih baik daripada mengobati,”
tegasnya,
Hal tersebut dilakukan Faridah
(55). Sekarang, ia sangat menjaga
pola hidupnya dan beristirahat yang
cukup untuk
untuk mencegah
terjangkit Hepatitis C. Bukan tanpa
sebab ia melakukan hal itu. Dirinya
pernah dirawat di rumah sakit karena
menderita Hepatitis B pada tahun
2003 yang terinfeksi oleh virus yang
dialirkan dari darah. Saat ini dirinya
telah melewati masa inkubasi selama 10
tahun. “Walaupun risiko tetap ada, tapi
saya minimalkan dengan cara hidup
sehat,” ujarnya.
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Foto : Priyo Widiyanto

Paduan Suara
Kampung Yang
Mendunia
Foto : Dok. Pribadi

Foto : Priyo Widiyanto
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Dari Kampung Groyokan,
Klaten Jawa Tengah
sekelompok bocah desa
bernyanyi dan diasah olah
vokal. Siapa sangka paduan
suara kampung bermodal
pas-pasan itu, kini merajai
pentas paduan suara dunia.

P

enampilan paduan suara
anak berusia 8 – 13 tahun
begitu memukau hingga
sebagian besar hadirin
yang mengikuti upacara
HUT Kemerdekaan RI
ke- 68 di Kantor Pusat
Pertamina
meminta
kelompok
Vocalista
Angels
menyanyi
kembali. Acara sudah selesai, barisan
upacara pun sudah bubar. Tetapi
panggung kecil tempat para penyanyi
aubade tetap dikerumuni dan beberapa
orang asyik merekam aksi penampilan
Vocalista Angels.
Bagi sebagian orang, nama Vocalista
Angels mungkin kurang begitu akrab.
Tapi di ajang kompetisi paduan suara
atau choir tingkat dunia, kelompok
asal Klaten, Jawa Tengah ini sangat
dikenal. Mereka menduduki ranking
ke-2 dunia untuk kelas paduan suara
anak-anak versi Musica Mundi,
penyelenggaran kompetisi paduan
suara tingkat dunia.
Bagaimana perjalanan menggapai
pentas dunia yang dlalui penyanyi cilik
asuhan Yason Pranowo ini ? Berikut
penuturan mereka kepada Energia,
bulan Agustus lalu usai mengisi acara
17 Agustus di Kantor Pusat Pertamina.
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Bermula dari Latihan Vokal Gratis

V

ocalista
Angels
awalnya
hanyalah
sekumpulan
bocah asal Desa Groyokan,
Prambanan,
Klaten,
yang
dikumpulkan
oleh
Yason
Pranowo, alumni Institut Seni
Indonesia (ISI). Daripada bermain,
anak-anak yang awalnya berjumlah
17 anak diajak latihan vokal sambil
bernyanyi dengan gerak tari. “Tujuan
saya awalnya membekali anak-anak
dengan kemampuan olah vokal yang
baik,” jelas Yason. Dari latihan tersebut
terbentuklah kelompok paduan suara
tahun 1999.
“Om Yason menekankan latihan
harus serius, sehingga suara kami jadi
seperti sekarang,”kata Krisna Murti
Dewi, anggota paduan suara generasi
pertama, yang kini berusia 18 tahun.
Krisna pun mengenang awal mula
latihan di aula atau lab biologi SD
Kristen, Klaten sepulang sekolah.
Latihan tidak berjalan mulus.
Terkadang ada orang yang tidak
suka dengan suara gaduh, hingga
mengusir mereka untuk menjauh dari
pemukiman. “Kalau dihitung sejak
saya ikut pertama kali usia 8 tahun,
tempat latihannya sudah pindah
beberapa kali, hingga kami akhirnya
mendapat tempat latihan permanen di
Jalan Seruni, Klaten,”terang Krisna.
Dari awal mula beridiri hingga saat
ini, para anggota Vocalista Angels
tidak ditarik iuran sama sekali.
“Meski gratis, namun suara mereka
saat tampil tak kalah dengan paduan
suara profesional,”ungkap Yason.
Keterbatasan, tak membuat anak-anak
patah semangat. Kondisi tersebut,
semakin memacu seluruh anggota
punya keinginan untuk maju dan
menunjukkan penampilan mereka di
depan umum.
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Vocalista
Angels saat
mengisi
peringatan
HUT
Kemerdekaan
RI ke- 68 di
Kantor Pusat
Pertamina.

Mendunia dengan Modal PasPasan

A

wal mula muncul di depan
umum, saat mengikuti lomba
paduan suara tingkat Jawa
Tengah. Kala itu, mereka
tampil dengan kostum ala
kadarnya. “Kami bikin kain seperti
jubah dihiasi tempelan kertas emas.
Hasilnya kami bisa juara satu,”kenang
Krisna.
Sejak saat itu, anak-anak yang mulai
percaya diri, diajak Yason mengikuti
berbagai kompetisi. Dari tingkat lokal,

hingga saat ini,” jelas Thea.
Yason
sebagai
pelatih
dan
konduktor
Vocalista
Angels
mengakui, semangat anak asuhnya
untuk menjadi yang terbaik tak
pernah surut meski mengalami
kesulitan pendanaan. “Pernah suatu
kali kami ikut lomba menggunakan
transportasi darat selama 8 jam,
hanya untuk mengikuti lomba.
Setelah selesai, kami langsung
pulang tanpa menginap untuk
menghemat biaya,”jelas Yason.
Lambat laun prestasi yang dicetak
Vocalista Angels hingga tingkat
dunia, menggugah para donatur
untuk mendukung kelompok ini
mengharumkan nama bangsa. Selain
itu, mereka juga mendapat tambahan
biaya dari hasil mengisi berbagai
kegiatan seperti untuk paduan suara
pernikahan, kegiatan Natal tingkat
daerah maupun nasional.

Terinspirasi Film Sister Act

Foto : Priyo Widiyanto

nasional, dan akhirnya ke tingkat
internasional. Upaya meniti prestasi,
tak berjalan semulus yang diharapkan.
Kendala biaya, kadang membuat
mereka harus menunggu kepastian
bisa berangkat atau tidak mengikuti
kompetisi paduan suara.
Thea Sulistyo, selaku pimpinan
dan manager Vocalista Angels pun
memberikan
dukungan
dengan
mencari sponsor kesana kemari.
“Dalam mencari dukungan untuk
kompetisi internasional, kami sangat
sulit sekali mendapatkannya, terutama
pada sisi finansial. Tapi, untunglah ada
donatur yang terus membantu kami

K

elebihan
utama
Vocalista
Angels yang membuat mereka
tampil beda, terletak pada
interpretasi dan ekspresi yang
mengagumkan saat bernyanyi.
Sambil bernyanyi, anggota paduan
suara senantiasa bergerak lincah
mengikuti irama, yang sulit ditemui di
kelompok paduan suara lain. Gerakan
bisa dalam bentuk tarian, atau gerak
dengan alat bantu seperti bendera,
pita, dll. “Menyanyi dengan gerak itu
tidak mudah, dan mereka ternyata bisa.
Saya terinspirasi dengan film Sister Act
waktu itu, mereka nyanyi saja bisa
lonjak-lonjak, mengapa kita tidak,”
jelas Yason.
Berkat gerakan tersebut, penampilan
Vocalista
Angels
yang
kini
beranggotakan 70 orang dari 5 generasi
itu, senantiasa memukau para juri dalam
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lomba paduan suara nasional maupun
internasional. Setiap lagu memiliki
karakter gerakan sendiri, baik itu untuk
lagu pop show, lagu daerah ataupun
lagu anak. “Biasanya kalau lagu daerah,
kami menari sesuai gerakan tarian asal
dari lagu tersebut,” ungkap Rio angota
Vocalista Angels generasi termuda.
Bagi bocah asal Solo ini, menyanyi
disertai dengan gerakan tari ekspresif,
butuh latihan dan juga pengaturan
nafas. “Jangan sampai nanti pas nyanyi
kita tersengal-sengal di panggung,”kata
Rio sambil tersenyum.
Kekompakan tentu saja menjadi
syarat utama saat tampil. Karena itu,
saat seleksi, Yason tidak pernah melihat
anak dari kemampuan suaranya bagus
atau tidak. Tetapi lebih ditekankan
pada minat sehingga mudah dibentuk.
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Vocalista
Angels,
merayakan
kemenangan
sebagai juara
dunia paduan
suara tahun
2012.

“Berdasarkan pengalaman, biasanya
yang suaranya sudah bagus, tidak
bertahan lama. Karena di sini di
paduan suara bukan untuk menyanyi
solo, tetapi menyanyi dalam kelompok.
Jadi suara mereka memang harus
disatukan,” jelas Yason panjang lebar.

Tak Diizinkan Lomba di
Tingkat Nasional

S

elama 12 tahun berkiprah,
puluhan penghargaan telah
diraih paduan suara Vocalista
Angels. Dari tingkat nasional
hingga internasional. Tak heran
jika banyak yang menjuluki paduan
suara yang bermarkas di daerah
Prambanan ini sebagai paduan suara

Disiplin untuk Meraih Prestasi

S

alah
satu
prinsip
yang
ditekankan di Vocalista Angels
adalah disiplin untuk meraih
prestasi. Baik itu prestasi di
kompetisi paduan suara, maupun
di sekolah. Meski harus latihan rutin
seminggu sekali, anak-anak tetap
ditanamkan untuk tidak melupakan
pendidikan dan budi pekerti. “Soal
budi pekerti sangat ditekankan sama
Om Yason dan Ibu Thea. Kami tidak
boleh sombong, menghormati orang
tua dan guru,”jelas Krisna.

Foto : Dok. Pribadi

kampung yang mendunia. Beberapa
penghargaan internasional diraih dari
tahun 2007 – 2012. Penghargaan
terakhir yang diterima pada tahun
2012 yakni pada ajang 7th World Choir
Games, Cincinnati, Ohio, Amerika
Serikat dimana Vocalista Angels
meraih tiga medali emas untuk
kategori Folklore, Children Choir, dan
juara umum.
Dengan menduduki posisi ke-2
dunia untuk kelas paduan suara anakanak, Vocalista Angels pun ‘dicekal’
tidak boleh mengikuti kompetisi
paduan suara tingkat nasional. “Kami
sekarang mengikuti yang kejuaraan
dunia saja, karena untuk di Indonesia,
kami sudah tidak boleh ikut. Kami
sudah diblacklist,” kata Thea bercanda
dengan istilah blacklist tersebut.

Penampilan
energik
Vocalista
Angels, pada
7th World
Choir Games,
Cincinnati,
Ohio Amerika
Serikat tahun
2012.

“Masalah yang ada, namanya anakanak, terkadang juga bandel dan masih
ingin semaunya sendiri,” jelas Yason
Pranowo. Meskipun banyak halangan
yang dihadapi, kesuksesan yang
mereka dapat dilandasi dengan satu
kata kunci: disiplin diri.
Dari 70 anggota yang terdiri dari 30
anggota junior dan 40 anggota senior,
hampir seluruhnya mencetak prestasi
di sekolah masing-masing. Seperti
Rio yang selalu menduduki ranking
10 besar di sekolahnya. Demikian
halnya dengan Krisna yang kini duduk
di semester 3, jurusan Hubungan
Internasional, Universitas Gadjah
Mada. “Selain modal pintar, kami juga
punya tambahan modal kemampuan
dan sertifikat dari kompetisi yang kami
dapatkan. Sehingga banyak sekolah
yang mencari anak-anak Vocalista
Angels,”kata Krisna.
Anak-anak dari sekolah yang
berbeda tersebut, juga memperkuat
kelompok paduan suara di sekolah
masing-masing. Tak jarang antar
sesama anggota Vocalista Angels
mereka
harus
berkompetisi
dengan membawa bendera sekolah
masing-masing . IK/DSU
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Wujudkan Mimpi
di Muara Ujung
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S

ebut
saja
Ahmad
Supriyatno,
seorang
pria paruh baya ini,
bercita-cita menciptakan
lapangan kerja dengan
melibatkan 1.000 kepala
keluarga. Berawal dari
mimpinya itulah, sedikit
demi sedikit ia coba
merangkul
warganya
untuk berdikari mengembangkan
daerahnya sendiri.

Warga Desa Muara, Kecamatan
Teluk Naga, Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten, punya cerita
tersendiri dalam mengelola potensi
alamnya yang berlimpah. Lewat
Ekowisata Mangrove, warga
setempat mencoba membangkitkan
perekonomian dari hulu hingga hilir.

Dengan mengenakan topi koboi
dan kaos kerah lengan panjang warna
coklat, Suprayitno tampak sumringah
mengisahkan perkembangan desanya
yang dijadikan lokasi Ekowisata
Kampung Mangrove, sejak Agustus
2012 tahun lalu. “Saya jadi teringat
kejadian kocak yang pernah dialami
salah satu pasangan calon suami istri.
Saat itu mereka menggelar pemotretan
pre wedding di sini, tiba-tiba saja salah
satu dari mereka terperosok ke kali,”
ungkapnya sambil tertawa memecah
suasana siang yang terik.
Semenjak
adanya
bantuan
dari Pertamina, Supriyatno yang
merupakan pelopor di kampung
halamannya,
mengaku
semakin
terdorong untuk meningkatkan potensi
ekonomi di wilayahnya. Menurutnya,
hal itu sangat berarti sekali bagi
masyarakat Desa Muara Ujung,
yang rata-rata warganya bermata
pencaharian sebagai nelayan atau
penambak ikan. Ia mengungkapkan,
setidaknya sudah ada beberapa konsep
wisata yang berkembang pesat di
wilayah yang dahulunya gersang ini.
Diantaranya seperti pengembangan
taman pemancingan ikan, kuliner,
perahu wisata, dan penjualan bibit
pohon mangrove. Dari hulu hingga
hilir, kawasan yang dijuluki Kampung
Ekowisata MU ini, dimanfaatkan
dengan baik oleh penduduk setempat.
Di tempat ini juga terdapat saung-
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saung pemancingan ikan yang terbuat
dari bambu. Supriyatno mengatakan,
bagi
pengunjung
yang
ingin
menikmati suasana memancing, bisa
menggunakannya secara cuma-cuma.
Hanya saja, hasil pancingan harus
ditebus seharga Rp30 ribu/kg untuk
ikan bandeng.
Tentu saja tidak sampai di situ.
Untuk
menambah
ketertarikan
pengunjung, kata dia, disediakan
pula perahu wisata yang berkeliling
mengitari sungai hutan bakau atau pun
memancing ikan.
Supriyatno menjelaskan, bahwa
daya tarik lainnya, para pengunjung
bisa membawa pulang oleh-oleh
ikan bandeng crispy duri lunak khas
Desa MU – begitu Supriyatno biasa
menjuluki desa Muara Ujung dengan
nama Desa MU. “Di sini juga, kita
biasanya selalu mengadakan pelatihan
kuliner, di mana masyarakat diajak
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Pengunjung
menikmati
wisata
mangrove
menggunakan
perahu di Muara
Ujung.

cara membuat bandeng dan berbagai
hal terkait budi daya ikan,” imbuhnya,
sambil mengajak kami berjalan-jalan.
Selain itu, secara bergantian
sekelompok warga dilibatkan dalam
proses penyemaian mangrove ini.
Setelah bibit tersebut sudah mencapai
ketinggian sekitar 70 cm, bisa dijual
dengan harga Rp2.000 per batang.
Biasanya konsumen membeli minimal
1.000 pohon setiap harinya.
Sembari
mencontohkan
lewat
gerakan tangannya, ia menjelaskan
pola panen dan cara menanam yang
baik dan benar. Kata Supriyatno, cara
menanam pohon mangrove itu harus
harus dengan teknik khusus. Karena
bila dilakukan secara asal-asalan maka
tanaman tersebut bisa langsung mati
seketika. Hal itu ia peroleh bukan tanpa
sebab, melainkan dari hasil pelatihan
yang diberikan Institut Pertanian
Bogor (IPB) sebagai pendamping

program 75.000 ribu pohon pada
Februari lalu.
Sejauh mata memandang, kami
pun diajak menyusuri sungai oleh
Supriyatno, menikmati keindahan
pemandangan hutan mangrove yang
rimbun. Mustar yang merupakan
penarik perahu, mengungkapkan
bahwa dirinya sudah menekuni di
bidangnya itu sejak ia duduk di bangku
kelas enam SD.
Bermula dari bisnis ayahnya sebagai
pengusaha perahu. Mustar kecil pun
tertarik mengikuti jejak ayahnya kala
itu. Meski kini hanya penarik perahu,
tetapi lelaki muda itu tetap tegar
dan ikhlas menjalani pekerjaannya.
“Kalau dulu, banyak sekali pengunjung
yang saya bawa, tapi entah kenapa
belakangan ini jadi sepi,” pungkas
Mustar.
Perahu yang dibawa, diakuinya
berasal dari Indramayu. Karena,
kayu yang dipakai dari daerah
masyarakat yang digandeng Pertamina. Warga Muara
Selain itu, manfaat lainnya yang bisa Ujung mengolah tersebut cukup mumpuni kualitasnya.
“Setidaknya, ada empat perahu wisata
didapat yaitu sebagai penghasil bibit bandeng hasil
ikan, udang, dan kepiting. “Fungsi tambak, menjadi yang disediakan bagi pengunjung,”
Bandeng
ekonomi hutan bakau ini, salah Crispy sebagai ujar Mustar menambahkan.
Apa yang dirasakan Mustar juga
satunya juga sebagai bahan baku makanan khas
dirasakan Supriyatno dan juga
industri tekstil,” ujar Supriyatno yang yang biasanya
dijadikan oleh- masyarakat pengelola tambak dan
juga pendiri SMP Terbuka.
pemancingan bandeng. Penyebabnya,
Dahulu, para nelayan tradisional oleh bagi para
pengunjung.
yakni munculnya pungutan liar bagi
mengandalkan alam untuk menambak
para pengunjung berkisar antara Rp
ikan. Namun, hal tersebut ternyata
5.000 – Rp 10.000. Pungutan tersebut
tidak mendapat hasil yang signifikan.
muncul beberapa bulan terakhir
Maka dari itu, kini warga beralih
ini dan tidak jelas peruntukannya.
menggunakan teknik intensif, agar
Warga berharap pungutan tersebut
lebih mudah dan bisa dipanen lebih
dibersihkan aparatur desa dan juga
cepat dengan jumlah yang lebih
Pertamina. Karena lahan jalan pipa
banyak. “Secara rasio perbandingannya
tempat pungutan liar merupakan aset
satu banding sepuluh.
Bahkan
Pertamina. “Kami khawatir pungutan
dengan teknik intensif ini, panennya
itu bukannya berdampak keuntungan
lebih cepat,” jelas dia sambil berjalan
malah sebaliknya, bikin kawasan
menunjukkan lokasi pengembangan
wisata mangrove akan ditinggalkan,”
bibit pohon mangrove yang telah
jelasnya.
ditanam oleh Pertamina melalui
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Melirik Bisnis
Pernak Pernik
Batik
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Keuletan, kreatifitas
dan kegigihan menjadi
modal kesuksesan Elisabet
Yulisatuti mengembangkan
bisnis kerajinan tangan
berbahan baku batik. Usaha
yang dibangun dengan
modal Rp 50 ribu, kini
menjadi andalan pengusaha
kerajinan di Irlandia.

E

lisabet
Yuliastuti,
perempuan dengan sejuta
ide
kerajinan
tangan
tak pernah menduga
perjalanan kariernya harus
berputar drastis menjadi
seorang wirausaha. Wanita
yang akrab disapa Lisa ini,
membua kembali rekaman
pengalaman yang menjadi
titik balik dari pegawai kantoran
menjadi pengusaha kerajinan.
Bermula dari kecelakaan yang
menimpa Lisa saat bekerja di sebuah
Hotel di daerah Malang, belasan
tahun lalu. Akibat peristiwa tersebut
Dia diminta beristirahat dalam jangka
waktu yang cukup lama. “Saya sempat
bosan di rumah tak ada kegiatan
apapun,”kenangnya.
Kebosanan
tersebut dibaca kakak Lisa, yang
meminta perempuan asal Sidoarjo
ini menjadi penjaga booth pameran
kerajinan milik sang teman.
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Berbekal pengalaman membuat
kerajinan tangan, membuat Lisa
tertarik mengembangkan potensinya
sebagai ladang bisnis. “Saat menjaga
booth pameran, saya lihat ada
peluang.”katanya.
Peluang
yang
dimaksud adalah ketika Lisa melihat
bantal berbungkus batik yang menjadi
primadona dan diborong pengunjung
pameran. “Dalam hati saya bicara, saya
bisa bikin sendiri,”ujarnya.
Saat peluang datang, perempuan
berusia 38 tahun ini tak menyianyiakan begitu saja. “Tanpa diduga
seorang teman meminta saya untuk
membuat kantong handphone yang
akan dijual di pameran. Saya langsung
ambil tantangan itu,”katanya penuh
semangat. Dengan modal Rp 50 ribu
dan satu mesin jahit usang milik orang
tua, Lisa melayani pesanan tersebut.
Tanpa diduga, kantong handphone
produknya terjual cepat. Pesanan pun
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Lisa
menunjukkan
karyanya di
depan Menteri
Koperasi dan
UKM Syarief
Hasan.

kembali dating dari mulut ke mulut.
Untuk mengembangkan bisnisnya
agar lebih dikenal, pada tahun 1998
Lisa bergabung bersama rekannya
mendirikan art shop “D’art” di sebuah
mall. Sayang art shop tersebut tak
bertahan lama. Mahalnya harga sewa
yang tidak seimbang dengan produk
yang terjual, membuat usahanya tutup.
Lisa pun harus mengumpulkan
modal lagi dengan kembali bekerja
di sebuah tabloid kuliner. Dia
bahkan sempat menjadi pemimpin
redaksi di tabloid tersebut. Saat
usahanya berhenti, salah satu
pegawainya tetap ingin bekerja
untuknya.
Akhirnya,
sebagian
penghasilannya
dari
majalah,
dibelikan bahan baku kerajinan.
“Pegawai saya yang pintar menjahit
itu mengerjakan beragam produk
yang telah saya desain,”ujarnya.
Lama kelamaan hasil produk

kerajinan yang terbuat dari kain
blacu dan batik semakin menumpuk
dan belum sempat dipasarkan.
Akhirnya, Lisa merubah konsep. Jika
dulu ia menjual barang orang lain di
toko, kini ia menjadi supplier di tokotoko kerajinan tangan. Tak diduga,
permintaan
semakin
meningkat,
membuatnya terdorong membangun
usaha kembali, dan akhirnya pada
tahun 2005 ia kembali berbisnis
bersama adiknya.
Beragam produk kreatif dan unik
ditelorkan dengan merk Danelis.
Dibantu 5 orang karyawan, setiap hari
Lisa memproduksi tas, sprei, bantal,
bed cover, cover perabot rumah, hingga
souvenir. “Ciri khas kerajinan Danelis
semua bahan terbuat dari batik. Batik
tetap cantik dan menarik untuk
dibikin apapun” ujar Lisa. Dengan
harga produk yang dipatok mulai dari
Rp19 ribu sampai Rp450 ribu, kini

Lisa mampu meraup omset hingga Rp
50 juta per bulan.
Koleganya makin mengurita, hingga
Lisa bergabung menjadi mitra binaan
Pertamina. Pinjaman modal sebesar
Rp 10 juta didapat dari Pertamina
dan berhasil diselesaikan dalam waktu
singkat. “Pertimbangannya karena
perputaran modal cepat, hingga saya
diberikan pinjaman tahap ke-2,”
paparnya.
Sebagai Mitra Binaan Pertamina,
Lisa pun sering mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
dan
diikutsertakan
dalam
pameran
hingga mendulang berbagai prestasi.
Diantaranya
dinobatkan
sebagai
UKM berprestasi ke-2 Kabupaten
Sidoarjo tahun 2013. Kesuksesan tidak
membuat Lisa berdiam diri dengan
usahanya yang kian berkembang.
“Saya ingin menularkannya kepada
orang lain,”tuturnya. Tekad tersebut
diwujudkan dengan memberikan
pelatihan kerajinan tangan di berbagi
kelompok ibu rumah tangga dan
remaja puri.
Bisnis yang kian mapan dan citacitanya
memberdayakan
kaum
perempuan agar bisa mandiri,
mendorong
Lisa
meninggalkan
pekerjaannya
sebagai
pemimpin
redaksi majalah Koki. Dia memilih
focus menggeluti usahanya, dan
ratusan karyanya dituangkan dalam
buku keterampilan dan kerajinan
tangan, agar cara pembuatannya bisa
dibagikan kepada orang lain. DSU

DANELISA
Owner
Alamat
No. Telp
e-mail

: Elisabet Yuliastuti/ Lisa
: Jl. Mustang No. 49 Sidoarjo
: 031-8941058/ 0818 584 552
: danelis_naturalcraft@yahoo.com
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Sinergi
Mendongkrak
Promosi

Target penjualan yang tinggi di pelumas tetapi harus tetap
menerapkan strategi promosi “Low Budget High Impact” mendorong
lahirnya kreativitas brand activasi. Sinergi promosi dan kegiatan sosial
responsibility antara Pertamina EP Aset 3 Field Jatibarang dengan
Pertamina Lubricants Jawa Bagian Barat, menghasilkan pemberdayaan
masyarakat yang bisa menjadi role model di seluruh daerah operasi.
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B

aru
empat
bulan
Geo Racing Semon,
bengkel sepeda motor
di desa Karang Layung,
Kecamatan
Sukra
Kabupaten Indramayu
berdiri. Bengkel yang
dikelola pemuda setempat
itu tak hanya melayani
perbaikan sepeda motor
di lokasi. Tetapi juga melayani jasa
service panggilan. Meski lokasinya di
desa, tak berarti bengkel itu sepi. Justru
kini bengkel dengan interior serba
merah menjadi andalan masyarakat
Kecamatan Sukra dan sekitarnya.
Tampilan bengkel tidak kumuh,
standar layanan terjaga dan pastinya
hanya menjual produk Pelumas
Pertamina. Kelahiran Geo Racing
Semon, bermula dari kegiatan
pemberdayaan masyarakat di sekitar
daerah operasi PT Pertamina EP
Aset 3 Field Jatibarang. “Awalnya
kami mengadakan program pelatihan
otomotif bagi 40 pemuda asal
Kecamatan Sukra. Tetapi setelah lulus
hanya 15 orang yang terserap di tempat
kerja. Sisanya menganggur karena
lapangan kerja yang sempit,” jelas
Andar Titi Lestari, CSR Analyst PT
Pertamina EP Aset 3, Field Jatibarang.
Andar mencoba mencari solusi
untuk memberikan tempat bagi
pemuda yang memiliki bekal keahlian
tersebut. Meski pelatihan telah
menggandeng Disnaketrans setempat,
tetap saja tak menjamin penyerapan
tenaga kerja. “Saya sampai kepikiran
apa dibuatkan bengkel saja?,” kata
Andar. Karena menurutnya bantuan
akan
lebih
berkesinmabungan
dan bisa mendorong peningkatan
ekonomi masyarakat. Tetapi modal
untuk membuat bengkel sangat besar.
Menurutnya
jika
pembangunan
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bengkel lengkap dengan peralatannya
disokong lewat bantuan CSR, sudah pasti
anggarannya tidak mencukupi.
Andar akhirnya mulai berpikir mencari
rekanan, dengan merangkul Marketing
Pelumas Pertamina Area Jawa Bagian Barat.
Gayung pun bersambut. Umi Cholifah, Sales
Engineer General Cirebon memiliki ide
menggabungkan kegiatan promosi dengan
CSR. “Kebetulan kami memiliki pekerjaan
rumah, dimana penjualan pelumas di sekitar
Indramayu sangat kecil dibandingkan tempat
lainnya,” kata Umi. Pelumas hanya memiliki
anggaran promosi yang tidak begitu besar
dan harus dibagi untuk beberapa wilayah
di Jawa Barat. “Kalau kami buat brand
activity di daerah Indramayu yang cukup
luas, harus digelontorin anggaran yang
sangat besar. Masalahnya adalah sebagai
Tim Sales, anggaran promosi kami harus
lebih dioptimalkan untuk kegiatan “selling”.
Untuk kegiatan “brand activasi” haruslah
yang memenuhi kriteria “Low Budget High
Impact”, makanya kami berpikir untuk
bersinergi dengan pihak-pihak lain dengan
skenario “Win-Win solution”, sehingga
dengan demikian akan sangat membantu
sekali dalam hal biaya dan kegiatan brand
activasi lebih gencar dan lebih padat di
seluruh wilayah area sales kami,” tambah
Umi.
Andar, Umi dan dua rekan lainnya dari
Pelumas Vicky dan Sutarno, akhirnya
mengkalkulasi biaya pembuatan bengkel
dan membagi beban dengan anggaran
CSR dan promosi. Bengkel tersebut tentu
saja di-branding menjadi bengkel Enduro
dan hanya menjual pelumas Pertamina.
Tak makan waktu lama, bengkel terwujud
dan dioperasikan oleh pemuda kecamatan
Sukra yang pernah mendapatkan pelatihan
otomotif.
“Alhamdulillah, baru satu bulan berjalan
sudah bisa mendapat keuntungan Rp 2
juta per bulan,”kata Andar. Untuk menata
keuangan, Pak Sutarno dari bagian finance
Pelumas JBB mendampingi pengelolaan
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keuangan bengkel. Sementara produk
pelumas terus digrojokin di bengkel tersebut,
dan penjualannya mengalami peningkatan
yang berarti. “Setidaknya masyarakat
setempat yang awalnya mengenal pelumas
yang kurang jelas merek dan mutunya, kini
sudah familiar dengan pelumas Pertamina,”
tambah Umi.
Apalagi para mekanik juga diberikan
pelatihan tambahan terkait produk
knowledge Pelumas Pertamina. Satu per
satu masyarkat berdatangan. “Pelanggan
lumayan banyak, itu juga berkat layanan
mekanik yang memuaskan,” kata Umi.
Bahkan untuk mengembangkan sayap,
mekanik melayani service motor panggilan.
Kini operasional bengkel sudah berjalan
lancar. Karena merasa sukses, empat orang
yang memiliki semangat Pertamina One
itu, mencoba menularkan inovasinya
kepada pekerja Pertamina lainnya. “Kami
mengikutserakan dalam Annual Pertamina
Quality Award dan masuk untuk seleksi
di tingkat Pusat,“ kata Vicky di sela-sela
penilaian karya inovasi di Kantor Pusat

Foto : Priyo Widiyanto

Pertamina, Minggu (27/10).
Awalnya banyak peserta yang bingung
melihat sinergi antara Direktorat Hulu
dan Direktorat Pemasaran ini dalam
ajang kompetisi inovasi di kantor Pusat
Pertamina itu. Tetapi setelah dijelaskan
semua peserta yang hadir memahaminya.
“Benar juga, salut idenya kreatif,” kata salah
satu peserta asal Semarang.
Bagi Andar dan tim, hasil kolaborasi
antara kegiatan CSR dengan promosi
itu sangat perlu untuk ditularkan ke
daerah operasi lainnya. “Harapan kami
sistem seperti ini bisa ditiru daerah lain.
Apalagi kegiatan tanggung jawab sosial
seperti ini ibarat simbiosis mutualisme.
Karena berkaitan erat dengan bisnis hilir
Pertamina,” jelas mereka kompak.
Meski tidak juara, keempat orang ini
berharap ke depan cara yang mereka
lakukan bisa diterapkan sebagai model
kegiatan CSR di sekitar daerah operasi
maupun pengolahan Pertamina di seluruh
Indonesia. “Mimpi kami jika kegiatan
ini dilakukan di seluruh Indonesia, tidak

hanya mengangkat derajat ekonomi
masyarakat tetapi juga mendongkrak
popularitas program CSR Pertamina
sekagilus meningkatkan penjualan produk
Pertamina,” kata Andar.
Apa yang diharapkan ke-empat orang
pekerja Pertamina kini di depan mata.
Mereka akan membuktikan keberlanjutan
bisnis bengkel yang dikelola masyarakat
di sekitar daerah operasi Pertamina
EP Aset 3 Field Jatibarang itu berjalan
berkesinambungan. “Kami harus rutin
memantau dan mengauditnya, agar bisa
terlihat berapa besar keuntugannya, serta
megembangkannya ke wilayah lain di
sekitar Pertamina EP Aset 3,” papar Andar.
Dengan scenario kerjasama ini kedua
fungsi dari dua direktorat yang berbeda
yaitu CSR Pertamina EP Aset3 maupuan
Pelumas Region 3 JBB mendapatkan benefit
yang berlipat. Karena selain obyektif dari
KPI nya masing – masing dapat terpenuhi
dengan baik, sinergi kegiatan mereka juga
membawa manfaat bagi masyarakat sekitar
secara langsung. DSU
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esai

N. Syamsuddin Ch. Haesy

Pahlawan Hati

P

ARA isteri petinggi (baik
petinggi pemerintahan
dan partai politik) kini
berpeluang
menjadi
pahlawan. Begitu saya
kemukakan di hadapan
peserta “Locus Training”
yang pesertanya sebagian
besar para isteri salah satu
BUMN.
“Locus Training” adalah pelatihan
human inward potentiality. Setiap
peserta dilatih mengenali dan
menilai dirinya secara bebas, untuk
menemukan kualitas batiniah mereka
masing-masing. Lalu merumuskan apa
dan bagaimana posisi strategis mereka
di tengah kehidupan sosial. Baik di
institusi sosial terkecil (keluarga)
maupun institusi sosial terbesar
(negara).
“Bagaimana
mungkin?”
tanya
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seorang peserta. “Selama ini, kami,
para istri hanya sekadar pendamping
suami. Walaupun ada juga satu dua
isteri yang lebih ‘bos’ dari suaminya.”
Sejumlah peserta lain senyam-senyum.
Saya serius menyimak pertanyaan
itu. Peserta lain giliran bertanya.
“Pahlawan yang bagaimana? Masih
adakah pahlawan di negeri yang
terkesan lebih banyak dihuni para
penyamun katimbang para pahlawan?”
Ia tersenyum usai mengajukan
pertanyaan itu.
Peserta
lain,
mengambil
contoh
kasus-kasus
aktual. Ia
menggarisbawahi, seringkali para
suami dengan sengaja tidak memberi
peran kepada istri dan ibunya.
“Bila sudah dicokok KPK – Komisi
Pemberantasan Korupsi – baru isteri
dan ibu dilibatkan, sebagai penguat
batin,” cetusnya.

Tak ada yang salah dari apa yang
mereka kemukakan. Justru ketika para
suami – sekaligus anak dan menantu –
sedang berpeluang menjadi penyamun
dan rentan korupsi, para istri dan ibu
berpeluang besar menjadi pahlawan.
Para isteri dan ibu (tak terkecuali ibu
mertua) mempunyai posisi strategis
dalam ikut memberantas korupsi.
Tugasnya pun ringan-ringan saja.
Pertama,
mengendalikan
diri
untuk tidak terjebak ke dalam arus
hedonisme dan materialisme. Hidup
secara qana’ah, yaitu menerima
dengan sukacita dan penuh syukur
rezeki yang diperoleh suami, seberapa
pun besarnya. Tidak terlalu banyak
menuntut, kecuali hal-hal yang urgen
dan primer.
Kedua, gemar
bertanya
dan
mempertanyakan segala kejanggalan
yang tampak pada suami. Khasnya,
terkait perubahan kondisi ekonomi
yang meningkat nilainya secara tidak
wajar.
Ketiga,
mengelola
keluarga
secara tepat dan benar, termasuk
mengendalikan anak agar mereka
tidak terseret jebakan hedonisme

dan materialisme, serta mampu
mengendalikan hasrat diri agar lebih
berorientasi kepada hal-hal positif.
Tentu banyak petinggi yang resisten
terhadap sikap istri dan ibu yang
semacam ini. Terutama, karena sikap
dan tindakan semacam itu akan
terasa aneh. Pada saat itulah, setiap
istri dan ibu mendapat momentum
strategis menjadi pahlawan hati.
Menyelamatkan suami dan anak dari
tindak kejahatan korupsi.
Saya sebut pahlawan hati, karena
dengan tindakannya itu, para isteri
dan ibu telah memainkan peran
menjaga suami dan keluarganya dari
petaka yang penuh dera dan derita.
Perjuangan menjadi pahlawan hati
juga tidak rumit dan tidak berat bagi
istri dan ibu yang mau melakukannya.
Umpamanya, saat beroleh kabar
sang suami atau anak beroleh jabatan
baru yang lebih berat dari sebelumnya.
Istri dan ibu yang baik dan berpotensi
menjadi pahlawan hati, tidak akan
buru-buru menggelar syukuran. Tetapi
buru-buru menyadari dan memahami,
bahwa kenaikan jabatan bagi suami
dan anak, bukan merupakan karunia.
Melainkan cobaan dan tantangan
hidup.
Istri dan ibu boleh segera menggelar
syukuran, ketika suami atau anaknya
berhasil mengakhiri jabatan tanpa
cela. Kemudian dapat melanjutkan
pengabdian yang lebih mampu
membahagiakan keluarganya. Sebagai
pahlawan hati, isteri dan ibu harus
selalu menjadi suluh dan cahaya
yang menerangi suami atau anaknya.
Dan, tidak menjadi beban yang bisa
mencelakakan suami atau anaknya.
Percayalah, isteri dan ibu yang
mampu menjaga dan memelihara
suami atau anaknya sebagai pengemban
amanah, dia adalah pahlawan hati yang
tak tertandingi. Tidak pula tersaingi
oleh siapapun.
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Maudy Koesnaedi :
Ogah Disepelekan

J

angan sepelekan peran istri sebagai ibu rumah tangga, karena
tantangan yang dihadapi sama besarnya dengan tantangan
perempuan berkarier. Seperti itulah sudut pandang seorang
Maudy Koesnaedi ihwal perempuan yang memfokuskan diri sebagai
ibu rumah tangga ketimbang berkarier.
“Seorang ibu rumah tangga yang berhasil mengangkat keluarganya,
mendampingi suami, membimbing anak adalah kesuksesan tersendiri
buat perempuan. Karena menjadi ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah,” ujar Maudy saat peresmian Maritage Indonesia di
Hotel Indonesia Kempinski.
Hal tersebut sangat dirasakan oleh istri Erik Meijer dan ibu dari
Eddy Maliq Meijer ini kala menjalani perannya. Dua peran tersebut
kian berat saat Maudy mulai kembali berkarier di dunia seni, dunia
yang selama ini membuatnya berkibar. Pemeran sosok Zaenab dalam
sinetron “Si Doel Anak Sekolahan” itu mengaku sangat mengagumi
para perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga.
“Dengan segala aktivitas yang saya jalani, saya benar-benar menjunjung
tinggi para ibu rumah tangga. Memang tak mudah, namun semuanya
SHA
akan terasa ringan bila dijalankan dengan tulus dan ikhlas.
Foto : Kuntoro

Haryanto Kandani :
Jadi Kreatif Tidak Cukup Hanya Proaktif

S

Foto : Priyo Widiyanto
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ebagai achievement motivator personal coach dan self
improvement trainer, Haryanto Kandani menilai menjadi seorang
yang kreatif tidak cukup hanya dengan proaktif. Tapi juga harus
aktif menciptakan inovasi terbaru. “Sekarang kita sedang berada di
era konseptual. Siapa yang punya kreatifitas inovasi, ide, dan konsep,
dia akan menjadi unggul di dunia bisnis,” papar motivator yang fokus
pada perubahan mindset dan karakter ini.
Menurut pria yang sudah berbicara di lebih dari 30 kota besar
tersebut, kreatifitas bisa juga dicoba, dengan melakukan hal-hal baru.
Tujuannya untuk mengasah otak kanan, menciptakan terobosan baru.
“Misalnya saya pernah menemui pedagang bakso tahu yang seluruh
tubuh hingga sepeda yang digunakannya dicat warna merah muda
mencolok. Lengkap dengan aksesorisnya yang meriah pula. Menurut
saya, kreatifitasnya berhasil membuahkan inovasi. Terbukti semakin
banyak pembeli yang berdatangan kepadanya,” ungkap Haryanto
yang juga aktif dalam menjalankan bisnisnya.
Karena itu, ia mengajak pekerja Pertamina untuk mengubah mindset atau
pola pikir. Salah satunya dengan memberikan sugesti positif dan motivasi
MKN
yang dapat membuatnya lebih berdaya guna.
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Syahid Deradjat :
“Gaungkan Pertamina Sobat Bumi di
Kancah Internasional”

P

ertamina Sobat Bumi, payung besar program Corporate Social
Responsibility (CSR) Pertamina bergaung di kancah internasional.
Program tersebut dikenalkan oleh Syahid Deradjat, dalam ajang
World Petroleum Council Youth Forum 2013 yang dilaksanakan pada
22 – 25 Oktober 2013 di Calgary, Canada. Sebuah kegiatan yang
mempertemukan profesional muda di industri minyak dan gas dengan
pemimpin perusahaan kelas dunia serta tokoh penting pemerintahan.
Pria yang kini bertugas di HSE Training Center Sungai Gerong,
terpilih sebagai youth speaker untuk mempresentasikan tulisannya
“Pertamina Sobat Bumi; Integrating Corporate Social Responsibility
to the National Development Agenda”. Ia berhasil menyisihkan 300
aplikasi karya tulisan dari berbagai negara.
“Saya menyampaikan pentingnya program CSR di Pertamina untuk
mendukung business sustainability dan juga community development di
Indonesia, sebagai bentuk kontribusi sektor bisnis terhadap pembangunan
nasional,” jelas pria yang bergabung di Pertamina sejak 2010 itu.
Apa yang disampaikannya mendapat sambutan dari para delegasi
yang berasal dari 62 negara, berusia antara 20 -35 tahun. “Bangga
pastinya, tapi yang terpenting kegiatan ini sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan kompetensi
pekerja muda Pertamina,”katanya. PBP / DSU

Astri Ivo :
Peran Ibu Sangat Strategis

L

ama tak muncul di layar kaca, bukan berarti tak dikenal lagi oleh
masyarakat Indonesia. Astri Feizaty Ivo atau yang terkenal dengan
panggilan Astri Ivo sekarang, beda dengan yang dulu. Wanita
berdarah Minang-Aceh ini begitu bersahaja memberikan tausiyah di
hadapan anggota Persatuan Wanita Patra awal Oktober lalu.
“Memberikan tausiyah kepada ibu-ibu merupakan hal yang luar biasa.
Karena ibu mempunyai peran yang sangat strategis bagi kehidupan
manusia,” ujarnya sambil tersenyum. Pendakwah kelahiran 49 tahun
silam di Jakarta tersebut menyampaikan tentang pentingnya berkurban
untuk membersihkan harta.
Astri Ivo memang mengubah haluan hidupnya. Setelah
memutuskan berhijab dan lebih mendalami agama, wanita yang
pernah menyelesaikan kuliah di Jerman tersebut disibukkan dengan
berdakwah di berbagai tempat, menjadi public speaker dan juga
motivator. Ketika ditanya mengenai Pertamina, ia berharap agar
BUMN ini dapat menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi rakyat
Indonesia. PRIYO

Foto : Priyo Widiyanto
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Seni Budaya

Teks dan Foto : Sahrul Haetamy Ananto

Mimik Drupadi
Di Tangan Lelaki

Tiga dekade bergelut dengan keramik membuahkan pencapaian
gemilang bagi maestro F Widayanto. Dengan kecermatan dan teknik
tinggi ia lahirkan kembali sosok Drupadi dengan balutan mitos tradisi
dan modern. Sangat hidup, memikat, luwes dan meliuk.

D
66

ursasana,
seorang
Kurawa, atas perintah
Suyudana
menyeret
Drupadi
dengan
cara
menjambak
rambutnya. Drupadi
malang. Dia dijadikan
taruhan
di
meja
judi oleh suamianya
Yudhistira
dalam
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permainan dadu dengan Kurawa.
Yudhistira kalah, Drupadipun jatuh
ketangan Kurawa.
Dihadapan banyak orang Drupadi
dipermalukan, Dursasana mencoba
menelanjanginya. Namun keajaiban
terjadi, kain penutup tubuh Drupadi
terus memanjang walaupun Dursasana
berusaha menariknya tanpa henti

hingga akhirnya Dursasana tumbang
kelelahan. Kesucian Drupadi tetap
terjaga, kain itu tetap membalutnya.
Atas perlakuan itu, dendam
kemudian lahir. Drupadi bersumpah
tidak akan mencuci rambutnya yang
sempat dijambak, sampai Dursasana
mati dalam perang Baratayudha. Dia
akan menggunakan darah Dursasana
untuk mandi keramas.
Sosok Drupadi dan kisahnya
kemudian menjadi tajuk dalam rupa
patung F Widayanto dalam pameran
tunggalnya yang berjudul “Drupadi
Pandawa Diwa” yang digelar di Galeri
Nasional 22-30 Agustus 2013. Disana
sosok Drupadi dihadirkan dalam
berbagai alegori dengan ukuran yang
terbilang besar dari karya F Widayanto
sebelumnya, dengan tinggi mencapai

Simbol
Pemberontakan
Drupadi
digambarkan
lewat karya
“Dru Vs Dur”.

2,23 meter.
Pada pameran tunggal ke-16 ini,
F Widayanto menghadirkan 30
patung Drupadi dalam berbagai pose,
warna dan ukuran. Patung-patung
keramik tersebut dibuat dengan
teknik ‘stoneware’ (tanah liat dicampur
batuan). Karya yang dipamerkan
menampilkan sosok Drupadi yang
cenderung berbeda. Ia berkulit putih
tidak gelap seperti dikisahkan dalam
pewayangan. Seolah menggambarkan
asal kehidupannya dari seberkas
cahaya api. Seperti terlihat dalam
patung Drupadi Agni.
Patung yang melukiskan adegan
dramatik kisah Drupadi diletakkan
di ruang tengah galeri dengan judul
“Dru Vs Dur”. Dalam karya tersebut
digambarkan bagaimana Dursasana
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Seni Budaya
berusaha menarik kain Drupadi.
Kedua mata Drupadi terlihat redup.
Mukanya tirus nampak meredam
kesedihan dan hasrat pemberontakan.
F Widayanto sukses menghadirkan
momen paling gelap dalam kisah
Drupadi.
Sementara di bagian dalam ruang
pamer lainnya ada juga patung solo
Drupadi yang diletakkan di berbagai
sudut dan juga tengah ruangan.
Karya-karya tersebut terbilang kuat
menggambarkan penderitaan Drupadi.
Seperti karya yang berjudul Kebrugan
Jagad (Kejatuhan Dunia) dan Bedhah
Nelangsa (Meluapkan Derita). Di
karya ini sosok Drupadi terlihat kuyu,
duduk dilantai berselojor, dengan
rambutnya yang terurai acak-acakan.
Disekitar tubuhnya ada mata dadu
yang berserakan. Tubuhnya gelap
sebagaimana dalam kisah Mahabarata.
Sebagian besar karya dalam pameran
ini banyak menjelajahi kecantikan
paras dan kemolekan tubuh Drupadi.
Contohnya seperti dalam karya
Ukel Ambyar. Citra eksotisme dan
sensualitas Drupadi terlihat nyata
dengan eksplorasi pendekatan tradisi
dan aura modern. Sebagian besar
gestur Drupadi terlihat sensual, ada
juga yang lemah namun sebagian lagi
menyala-nyala, gigih, berontak, dan
pantang menyerah.
Drupadi bersolek dan bergaya bak
model barat yang berbalut kemben.
Matanya redup menggoda, tulang
pipinya menonjol dengan muka yang
tirus. Rambutnya panjang dengan leher
jenjang. Ia seksi, pinggulnya kecil, dada
membusung, jari-jari lentik nan indah.
Setiap liukan gerak dan lekukan di
tubuhnya menjadi perangkap setiap
pasang mata pengunjung.
Drupadi
merupakan
epos
Mahabaratha dimana kelahirannya,
dianggap berkah. Sebab ia cantik luar
biasa, tubuhnya tinggi semampai,
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Drupadi
ditampilkan
dengan
ekplorasi
pendekatan
tradisi dan aura
modern.

rambutnya panjang dengan wewangian
bak teratai.
Karakter kuat Drupadi menginspirasi
F Widayanto untuk dieksplorasi lagi
menjadi karya. Menurutnya Drupadi
adalah tokoh yang berkarakter kuat,
cantik dikagumi banyak pria.“ Ia
adalah sosok yang cantik dan kuat, ia
mampu menghadapi penderitaanya
dan rela berkorban serta mempunyai
keberanian. Ia sangat dicintai oleh
para dewa sehingga diselamatkan
saat dipermalukan Dursasana,” kata
perupa jebolan Fakultas Seni Rupa
dan Desain ITB pada tahun 1983 ini.
F Widayanto terbilang kukuh dalam
berkarya, ia begitu getol mengekplorasi
mitos-mitos tradisional Indonesia.

dalam karya saya. Saya juga memilih
sosok lokal,” kata pemilik nama
lengkap Fransiscus Widayanto
yang lahir di Jakarta, 23 Januari
1953 itu.
Pun, pada kenyataanya pasar
berbicara demikian, bahwa patung
perampuan garapan Widayanto lebih
digandrungi ketimbang patung pria.
Hal ini tercermin dari kegagalan
penjualan karyanya di pameran
Narcissus (2007) dan Semarak 30 Semar
(2009) yang meleset jauh dari target
penjualan.
Demi mendapatkan bentuk yang
dimanis
Widayanto
membuat
patung keramiknya menjadi sejumlah
bagian, tidak seperti patung keramik
lainnya yang diolah langsung dari
satu gundukan lempung. Setelah
dirakit ulang, barulah patung keramik
tersebut dibakar hingga suhu 900
derajat celcius.
Agar tetap sesuai dengan model,
patung-patung tersebut disangga
dengan tonggak-tonggak terbuat
dari bahan yang sama dengan
pemasangan yang membutuhkan
perhitungan matematis yang rumit.
Usai didinginkan, patung-patung
Dulu, ia pernah menghadirkan pula Sebagian besar tersebut selanjutnya diolesi glasir dan
sosok Dewi Sri diantara tumpukan gestur Drupadi dimasukkan kembali ke oven hingga
suhu 1.250 derajat celcius. Di akhir
padi yang dipamerkan di Galeri digambarkan
sensual lewat
Nasional. Selain itu beberapa karya karya keramik proses, barulah diberi warna pigmen
pada bagian-bagian tertentu seperti
patungnya yang cukup dikenal yaitu F Widayanto .
rincian mata – alis, bibir, dan rias
Loro Blonyo (1990), Golekan (1997),
wajah.
Dewi Sri (2003) dan Fantastic lady
(2005). Karya-karyanya diminati oleh
Widayanto juga tak lupa melekatkan
para kolektor tidak hanya dari dalam
sejumlah aksesori pada patung-patung
negeri, namun juga dari luar negeri
Drupadi untuk meningkatkan kesan
antara lain Raja Yordania dan butik
pada kisah yang ia ceritakan. Disini
ia berkolaborasi dengan desainer
terkenal dari Prancis, Hermes.
perhiasan muda Indonesia berbasis
Karya-karya yang dihasilkan
London, Alston Stephanus. Pameran
Widayanto terkesan harmonis,
“Drupadi Pandawa Diva” digelar
anggun, bahkan feminim. “Itulah
sekaligus menandakan perayaan 30
yang saya terapkan, patung saya
tahun Widayanto berkarier sebagai
tidak ada yang kasar, berteriak,
pematung keramik.
tetapi sensual. Ada gerak tarian di
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Wisata

Teks dan Foto : Safril Rahmatullah

Menjelajahi
Negeri Laskar
Pelangi
70
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Kepulauan BangkaBelitung telah lama dikenal
sabagai salah satu tujuan
wisata, khususnya bagi yang
menyenangi wisata pantai.
Keberadaannya semakin
dikenal dengan beredarnya
film Laskar Pelangi serta
sekuelnya Sang Pemimpi.

K

eindahan
Kepulauan
Bangka – Belitung,
dipromosikan
secara
tidak langsung lewat
film Laksar Pelangi.
Sejak film tersebut
diputar perdana pada
25 September 2008,
telah menggugah rasa
penasaran banyak orang
yang ingin melihat dari dekat pantai
berpasir putih di kepulauan bagian
timur propinsi Sumatera Selatan itu.
Bahkan pertengahan tahun 2013,
Dinas Pariwisata setempat mengklaim
berkat film Laskar Pelangi pariwisata
di Bangka Belitung terdongkrak
hingga 80 persen.
Bagi Anda yang belum pernah ke
sana, untuk mengobati rasa penasaran,
sedikit saya bagikan pengalaman saat
mengunjungi Pulau Belitung. Pilihan
transportasi yang bisa kita gunakan
menuju ke Pulau Belitung, yang paling
cepat tentu saja menggunakan pesawat
terbang langsung dari Jakarta ke
Bandara HAS Hanadjoeddin di kota
Tanjung Pandan. Karena kebetulan,
saya tengah berkunjung ke Bangka,
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Wisata
pilihan transportasi yang ada adalah
pesawat terbang dan kapal motor. Saya
memilih menggunakan kapal cepat.
Perjalananan menyebarangi Selat
Karimata dari Pangkalpinang, Bangka
menuju ke Tanjung Pandan di Pulau
Belitung biasa ditempuh dalam
waktu 4,5 jam. Beruntung, kami
berangkat bukan saat musim angin
barat, sehingga waktu tempuh jauh
lebih cepat karena ombaknya kecil.
Kami berangkat sekitar pukul 14.30
dari pelabuhan Pangkalbalam yang
letaknya berdampingan dengan Depot
Pertamina dan sampai di Pelabuhan
Tanjung Pandan sekitar pukul 18.00.
Setiba di pelabuhan kami langsung
menyewa kendaraan menuju ke Resort
Bukit Berahu yang terletak di Desa
Tanjung Binga. Bagi Anda yang
ingin mengunjungi Pulau Belitung
sebaiknya memastikan booking hotel
terlebih dahulu, karena hotel/resort
yang ada di area wisata disana hampir
selalu penuh. Namun bagi yang tidak
sempat booking, tidak perlu khawatir
karena di kota Tanjung Pandan banyak
tersedia hotel.
Pulau Belitung memiliki sejumlah
lokasi wisata bahari yang tersebar di
seluruh pulau tersebut. Diperlukan
waktu beberapa hari untuk dapat
mengunjungi semua area wisata yang
ada. Karena keterbatasan waktu, saya
coba untuk mengunjungi beberapa
area wisata yang utama. Dua hari
penuh saya upayakan mengunjungi
area-wisata tersebut. Hari pertama
saya menyewa sebuah mobil Kijang
dengan tarif sekitar 350 ribu sudah
termasuk supir, untuk mengunjungi
area wisata yang ada di daratan Pulau
Belitung. Hari kedua menyewa sebuah
perahu boat seharga 500 ribu, untuk
melakukan perjalanan mengunjungi
pulau-pulau kecil (island hopping) yang
ada di di sekitar Pulau Belitung. Biaya
akan terasa murah, jika berangkat
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Kapal motor
salah satu
sarana
transportasi
dari Bangka
ke Belitung.

berombongan 4 orang.
Perjalanan dimulai pagi hari, jam
08.00 mobil sudah tiba di Bukit
Berahu Resort. Tujuan pertama adalah
kampung nelayan Tanjung Binga.
Letaknya tidak jauh dari resort tempat
kami tinggal. Disini kita dapat melihat
perahu
nelayan
berwarna-warni
berjajar rapi di dermaga yang ada di
kampung tersebut. Kita juga dapat
melihat kegiatan para nelayan yang
sedang menjemur ikan hasil tangkapan
ataupun mempersiapkan peralatan
untuk keberangkatan berikutnya.
Tujuan berikutnya adalah Pantai
Tanjung
Kelayang, Pantai
ini
merupakan salah satu pantai yang
terindah di Pulau Belitung. Pasirnya
yang putih dan lembut serta pantainya
yang tenang. Di pantai ini terdapat
penginapan yang berbentuk resort
yaitu Tanjung Kelayang Resort. Pantai
Tanjung Kelayang ini mempunyai
panorama yang unik, disebelah
timur adalah pantai yang berpasir

putih sejauh mata memandang,
sedang di sebelah barat kita jumpai
gugusan batuan granit yang memiliki
bentuk serta susunan yang beraneka
ragam. Yang unik dari batu-batu
ini, bentuknya ada yang menyerupai
burung dan kura-kura. Di Pantai
Tanjung Kelayang banyak terdapat
perahu nelayan. Perahu-perahu ini
biasa disewa oleh pengunjung yang
ingin mengunjungi pulau-pulau kecil
di sekitar Belitung ataupun yang ingin
melakukan kegiatan snorkling dan
diving.
Trip selanutnya ke Pantai Tanjung
Tinggi, yang terletak di sebelah utara
pulau Belitung. Jaraknya sekitar 10
km dari pantai Tanjung Kelayang.
Pantai berbentuk teluk yang diapit
dua semenanjung ini memiliki pasir
yang putih, air yang jernih dan tenang
sehingga banyak yang berenang di
pantai. Di sepanjang pinggiran pantai
banyak dijumpai rumah makan
sederhana, dengan menu utama seafood.

Sebagian
resort di Bukit
Berahu, Pulau
Belitung,
menghadap
pantai Bukit
Berahu.

Di tepi pantai kita dapat menjumpai
tebaran batu granit yang tersusun
dengan indah. Salah satu susunan batu
ini membentuk sebuah lorong yang
dapat dilalui. Di pantai ini terdapat
resort yang terbesar di Pulau Belitung,
yang memiliki fasilitas yang lengkap,
yaitu The Villa Lor In.
Selesai istirahat dan makan siang
di salah satu rumah makan yang ada
di pantai Tanjung Tinggi, perjalanan
dilanjutkan ke pantai timur Pulau
Belitung. Perjalanan melintas pulau
dari barat ke timur ini memakan waktu
sekitar satu setengah jam. Tujuan kita
adalah beberapa pantai yang ada di
sebelah timur, diantaranya Pantai
Burung Mandi, Pantai Serdang dan
Pantai Kota Manggar.
Pantai Burung Mandi merupakan
salah satu pantai yang terbaik di bagian
timur Pulau Belitung. Pemandangan
yang indah dengan perahu nelayan
yang berjajar menjadi ciri khas di
sepanjang pantainya. Pasir coklat dan
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Wisata

halus dengan laut biru yang tenang, Pemandangan
serta panorama Gunung Burung pasir putih
Mandi yang indah, menjadi ciri khas dan laut biru
dari puncak
utama tempat ini.
mercusuar di
Dari Pantai Burung Mandi perjalanan Pulau Lengkuas
dilanjutkan ke kota Manggar. Di kota
terbesar kedua di Pulau Belitung ini, ada
dua tempat wisata yang bisa dikunjungi,
yakni pantai Manggar dan Bukit A1.
Pantai Manggar adalah pantai dengan
hamparan pasir yang luas. Pantainya
cukup indah, walau tidak sebagus pantaipantai di sebelah barat pulau Belitung.
Sedangkan Bukit A1 adalah salah satu
bukit yang ada di Kota Manggar, dimana
kita dapat melihat panorama pantai yang
ada di kaki bukit.
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Setelah beristirahat sejenak di
Bukit A1, akhirnya saya memutuskan
untuk mengakhiri perjalanan melintas
Pulau Belitung, dan kembali ke Bukit
Berahu. Dalam perjalanan pulang ke
Bukit Berahu kami menyempatkan
mampir ke Kota Tanjung Pandan
untuk melihat Pantai Tanjung Pendam.
Pantai ini letaknya di pinggiran kota
Tanjung Pandan, dan biasa dijadikan
tempat bermain bagi masyarakat kota
tersebut. Waktu sudah menunjukkan
pukul 5 sore, saya segera kembali ke
Bukit Berahu untuk mengejar sunset
di Pantai Bukuit Berahu, sebagai salah
satu lokasi terbaik untuk mendapatkan
foto sunset.

H

Island Hopping

ari ke-dua saatnya berperahu ke
Island Hopping, mengunjungi
pulau-pulau kecil yang ada di
sekitar Pantai Barat laut Pulau
Belitung. Perahu sewa sudah
ada sejak pagi di sekitar pantai di
depan resort Bukit Berahu.
Tujuan kami pertama adalah pulau
Batu Berlayar, dinamakan demikian
karena pulau ini hanya merupakan
tumpukan batu-batu besar yang ada di
tengah laut, seolah-olah batu-batu ini
sedang berlayar.
Selesai
berfoto-foto,
kami
melanjutkan perjalanan ke pulau

Mercusuar
peninggalan
Belanda,
menjadi daya
tarik wisata
di Pulau
Lengkuas

berikutnya yaitu Pulau Pasir. Sesuai
dengan namanya, pulau ini hanya
terdiri dari pasir, dan pulau hanya
akan terlihat bila air laut sedang surut.
Saat air pasang, maka pulau ini akan
terendam air. Jika beruntung, di sekitar
Pulau Pasir kita bisa melihat bintang
laut yang berwarna kecoklatan.
Tujuan berikutnya adalah Pulau
Lengkuas. Pulau ini bisa dikatakan
primadona pariwisata di Bangka –
Belitung. Daya tarik utama di pulau
ini adalah sebuah mercusuar tua
peninggalan Belanda yang dibangun
pada tahun 1882. Hingga saat ini,
mercusuar tersebut masih berfungsi
dengan baik. Kita dapat menaiki
mercusuar yang memiliki 12 tingkat
ini, dengan menggunakan tangga besi
yang terdapat di dalam mercusuar
tersebut. Cukup melelahkan untuk
sampai ke puncaknya, akan tetapi
semua lelah menjadi sirna, begitu
sampai di puncak. Pemandangan
indah yang terhampar di depan mata
sungguh sangat memesona. Air laut
yang berwarna biru, tumpukan batu
granit keputih-putihan serta pulaupulau kecil di sekitar menjadi suguhan
indah saat mata memadang dari
puncak mercusuar.
Tidak jauh dari Pulau Lengkuas,
terdapat sebuah pulau lain yang lebih
kecil, yaitu Pulau Burung. Pulau ini
dinamai demikian karena ada sebuah
batu granit raksasa yang berbentuk
seperti kepala burung. Seperti di
Pulau Lengkuas, di Pulau Burung
ini terdapat beberapa spot untuk
melakukan snorkling.
Dua hari terasa singkat mengunjungi
keindahan pantai di sekitar Pulau
Belitung. Setidaknya kunjungan itu,
telah mengobati rasa penasaran akan
keindahan negeri Laskar Pelangi.
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Galeri Foto

Teks : Kuntoro Foto : Kuntoro & Oki Novriansyah

Pameran
Alutsista TNI
Foto : Kuntoro
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A

da yang lain dari suasana
di Monas. Pelataran monas
dikelilingi oleh peralatan
tempur mulai dari kendaraan
lapis baja sampai Leopard Heli
Bell, bahkan ada juga pasukan kavaleri
(pasukan berkuda) yang hilir mudik.
Indonesia seperti negara yang sedang
siaga tempur. Tapi tak perlu khawatir,
semua peralatan tempur tersebut
memang sengaja dipajang untuk
dinikmati oleh seluruh masyarakat
Indonesia, bahkan tidak hanya sekadar
melihat pengunjung juga boleh naik ke
dalam kendaraan perang ini.
Memperingati HUT ke-68 TNI
yang jatuh tanggal 5 Oktober lalu
TNI AD menggelar Pameran Alat
Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)
yang diadakan 3-7 Oktober 2013 di
pelataran Monumen Nasional. Dalam
pameran kali ini, TNI menampilkan
beberapa armada baru, seperti Main
Battle Tank (MTB) Leopard, Heli
Bell 412 dan Panser Tarantula dari
Korea Selatan. Pameran diikuti 26
stand dari TNI AD Kavaleri, Infanteri,
Artileri Pertahanan Udara, Artileri
Medan, dan Kopassus.
Dari 26 stand tampak stand
Kopasuss paling banyak diminati oleh
masyarakat. Di stand ini dijelaskan
bagaimana proses menjadi seorang
anggota Kopassus dan koleksi
senjata yang dimilikinya. Banyak
juga pengunjung berfoto dengan dua
perempuan cantik dengan pakaian
militer lengkap, yang sekilas seperti
gadis biasa namun ternyata mereka
adalah anggota pasukan elit ini.
Para pengunjung sangat terkesan
dengan persenjataan yang dimiliki oleh
TNI saat ini yang sudah sangat canggih.
Pastinya, kita yakin TNI akan bisa terus
menjaga kedaulatan negara RI yang
kita cintai.
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Galeri Foto

Foto : Kuntoro
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Foto : Kuntoro
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Galeri Foto

Foto : Oki Novriansyah
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Foto : Oki Novriansyah
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